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ACTE VAN CONSENT. 

H. Provinciaal Kerkbeftuur van Noor 5 olland, als 
daartoe geauthorifeerd door het Algemeen C telijk Sy- 
node van de Nederlandfche — — Kerk, jbefluit 

ken en ii 
SéHtiften van nu af te- Haarlem — even, voor echt, 
noch zal dezelve toelaten als kerkelijke e gendomme 
gebruik bij den openbaren Godsdienst „ dan c die door den 
Predikant te Haarlem, H. MANGER, (als daartoe door 
net Provinciaal Kerkbeftuur voorn. gecommitteerd) Er 
het. Wapen der Stad Haarlem zullen zij ge 
worden. * 
dr, 6 Julij 18 39. 

* _ Het Pr EE | Kerkbeftuur 
* van Noord-Holland, _ 

— J. v.:SLOGTERE N- Prefident. 
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J DÉ 

NT EN CENERAE IL 
Se DER WEREENIGDE NEDERLANDEN. 

| llen den genen die defen fullen fien ofte hooren lefen, Saluyt , 
| LAD N TE WETEN: dat wy van den aenbeginne der 
| tie af in defe Landen ter herten genomen, ende met alle 

vlijt ende forgvuldigheyt getracht hebben te beforgen alles wat toc 
„goeden welftant ende voortplantinge van de Oprechte, Ware, 
Christelijke Gereformeerde Religie, ende den fuyveren Gods- 
dienst heeft mogen ‘ftrecken ende noodigh was: ende onder anderen 
mededat Godts Heyligh Woort, nae den rechten fin, oogmerck en- 
de verftant van den gronttext ende fprake, daer inne Godt de 
Heere Almagtigh genadelick gelieft heeft fijne Leere ende Gods- 
dienft door ingeven des Heyligen Geests te openbaren , mochte 
worden uytgeleyt, geleert, ende gepredickt, op dat daar door de 

faligheyt der zielen, ende ’t eeuwigh welvaren meer ende meer 
fj gevordert foude worden. Doch aengemerckt zijnde dat noyt eeni 

ge Overfectinge van de H. Schrifture uyt den origineelen text in 
de Nederlantfche fprake en was gedaen, hadden wy al over lange 

 verfocht ende gecomtmitteert eenige voorname geleerde mannen, 
 Theologanten ende Dienaren van de Gereformeerde Kercken , om 
een nieuwe Nederlantíche Overfettinge der Heylige Schrifture uy: 
de oorfpronckelicke Talen te voorfchijn te brengen, by dewelcke 

dit werck van tijt tot tijt loffelicken begonnen wefende, is de 
 voortgangh daer van nochtans door haerluyder ontijdigh afsterven 
tot nogh toe verhindert geworden. Waeromme, op dat dit foo 
noodigh ende Goddelick werck eyndelick eens ten effecte gebracht, - 
ende defe onfe Christelicke yver ende voornemen voldaen mochte 
worden, hebben wy volgens het exempel der eerfter Kercken by 
de tijden der Oudtvaderen, als oock op het exempel der nabuerige 
ende andere Gereformeerde Rijcken, Furstendommen ‚ ende Re- 
publijcken, goet gevonden gehadt, die van de Synode Nationel 
{in den jar® 1618 ende 1619, tot Dordrecht vergadert, te verfoec- 
ken, auchorifeeren ende fasten, de voorfeyde Overfettinge by 
der hant te nemen, ende daer toe, als oock tot de Revifie van 
dien, eenige geleerde en ervarene Theologanten te deputeeren. 
Ende de Overfettinge door den genadigen fegen van Godt Almach- 

\tigh by de voorfz, voortreffelicke mannen in de Hebreeuwfche ende 
Grieckfche Talen ervaren, ten eynde gebracht, ende door andere 
geleerde Theologanten naeder overfien zijnde, hebben het be- 
dencken ende goetvinden der felver doen hooren, ende daer uyt 
bevonden hebbende dat in defe Overfettinge alles was bygebracht, 
dat de waerheyt, de eygenfchap van de woorden, ende de fin 

felver, kan vereyffchen. — * O IS°T, dat wy na rijpe * 
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beratie, ende hier op gehadt hebbende ’tadvijs van den Rade van 

State defer Vereenigde Nederlanden, de meergemelde Overfer- 

inge hebben geapprobeert ende geauthorifeert, gelijck wy defelve 

authorifeeren ende approbeeren mits defen: ten eynde dat defelve 

in de Kereken ende publiĳcke Scholen der Vereenigde Nederlanden , 

ende andere Rijcken ‘ende Lantfchappen onder onfe gehoorfaem- 

heyt reforteerende, moge worden aengenomen ende gebruyckt, 

ende dat dienvolgens alle Kerckelicke Vergaderingen, Kercken- » 

dienaren, Profefforen ende Doctoren in de H. Theologie , Regen- 

ten van Collegien, ende voorts allen ende een yegelick, die dit 

eenigfins aengaen magh, in 'texerceeren van derfelver dienften 

ende bedieningen haer daer nae mogen reguleeren,. omme alfoo 

de eenigheyt, welftant ende dienft der gemelde Nederlantfche Ge- 

reformeerde - Kercken ende, Scholen meer ende meer te vorderen: 

Daer toe Godt Almachtigh genadelick gelieve fijnen fegen te 

verleenen. - 
Gedaen ter Vergaderinge van de Hooghgemelde Staten Gene- 

rael, In den Hage den 29 Juli 1637. | 

Was geparapheert, 
A. Ploos van Amftel, vt. 

Onder stont , 
Ter Ordonnantie van dezelve. 

Geteekent , 
Cornelis Mufch. 

RER GT AST 

VAN ALLE DE BOECKEN DES 

NIEUWEN TES TANDEN TE 
Capi:t, Ca 

Guangelium Matthei. xxvbiij {Cothen Cheſſalonicenſen.i 

Suangelium Marci. xvj I. Aen Cimotheum. 

Euangelium Wurz. xxiv AA. Sen Cimetheum. ij 

Tuangelium Joannis. villen Citum.— i 

Handelingen Her Apoſtelen / Aen Philemon | | 

befchreben Haag Lucam. Erbij | Cat den hebzeen. xi 

De Sendbrieven Pauli. De Algemeyne Sendbrieven. J 

Cot ben Romeynnen. cuj| Sendbrief Jacobi. 

A. Cot Hen Corinthen. rul. Sendbzief Petri. 

GA. Cat den Corinthen. rij | AA. Sendbeꝛief Petri. 

Cot den Galaten. uil. Senbhzief Laannig. 

Tot ben Epheſen. uil. Sendbrief Joanni⸗ 

Eot ben Philippenſen. jl AAL. Sendberief Joannis. 

Tut ben Coloſſenſen. újl®e Senbhzief Aude. ) 

q. Cothen Cheffatonicenfen A. \De Spenbaringe Joannis, x 
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NIEUWEN TESTAMENTS 

Et woort TESTAMENT is cen Latijnfch 
Woort, waer mede oveigefett wort het 
Grieckfch woort DIATHEKE, * welck de 
Grieckfche Overfetters gebru cken , om uyt re drucken % Hebreeufch woort BERIT » datis, VER- BONT. Ende wort daer door — verftaen % Ver- bone felve, dat Godt met de menfchen heeft ge- 

maeckt, om haer onder fekere conditien te geven | zhe leven: welck Verbont tweederley is, 
het Oude ende het Nieuwe. Het Oude is, t welck 
—— heeft met den eerſten menfche voor 
den val, waer in’teeuwige leven belooft wort on- der conditie van eene gantfch volkomene gehoor- 
Anet, ende onderhoudinge der Wet: ende 
wort daerom genaemt hee Verbont der Wet, % welck Gode den Ifraëliten wederom voor gehoudén 
heeft, op dat fy daer uyt fouden leeren verftaen 
ee defe conditie by alle menfchen overtre- den is, ende nu van geen menfche volbracht en kan worden) dat 5, hare faligheyt moeten foec- 
ken in een ander Verbont, welck het Nieuwe 
genaemt wort, ende daer in beftaer, dat Godt fij- nen Sone tot eenen Middelaer verordineert heeft , 
ende het eeuwige leven belooft onder conditie dat 
wy in hem ooven : ende wort genaemt %* Ver- bont der Genade. Ende dit wort oock „ ten aenfien 
van de verfcheydene bedieninge des felven aen de 

menfchen, Oudt ende Nieuw genaemc. Het Oude 
is de bedieninge defes Verboncs voor de komfte 
des Middelaers, die aen Abraham ende fijne na- 
—— uyt fijnen zade, belooft is, ende door 

menigerley ceremonien, van Mofe befchreven, 
afgebeelde. Het Nieuws is de bedieninge des fel- 
ven Verbonts na dat de Sone Godts, de Middelaer 

defes Verbonss, in den vlecfche men is, ende 
de —— der menſchen met t heeft ce we- gebracht. Defe twee Verbonden zijn wel eencr- 
— aengaet haer weſen, overmits in beyde de 

inge der fonden, de (alighey:, ende het ecu- Be” levens belooft wort, onder conditie van in 
te gelooven: maer worden onder- 

en ten genfien van de bedieninge van beyde , 
die in% Nieuwe veel klaerder is, fonder voorbeel- 
den, ende fich uycftreckt cor alle volckeren. Ende 
kan het Oude bequamelick genaemt worden het Teftament der Beloftenifte , ende *% Nieuwe, het Teftament der Vervullinge. Boven dien fo worden oock gemeenlick door % Oude ende Nieuwe Tefta- ment verftaen de Boecken, in welcke de oprech- 

ende bedieninge des Verbonts befchreven 
: in welcke beteeckeniffe de Woorden Het 

euwe Teftament, in den tytel alhier genomen 
» ende wort geftek tegen de Boecken der 
Propheten, in welcke de Middelzer defes 

ooft wor, ende befchreven, uyt wat 
elachte ende wanneer hy mensche foude worden ’ 

foude doen ende lijden, om de menfchen 
tte verfoenen, ende haer de eeuwige f2- | —— n, ende toe te brengen. Gelijck 

p Schriften des Ouden Teftaments te voa- 
fegt ende afgebeeldt is, dat de Mefias, ofte 
er, die de menfchen met Gode foude ver- » de eenighgeboren Sone Godts foude zijn 

eeuwigh ende waerachtigh Godt met den Vader 
ende — Heyligen Geeft, Pfalm 45 : 8. ende rio : 1. ef.s:s. Jerem. 23:6. ende 33:16. Micha Sn al. 3:1, Endetdat hy in de volheye des tijds de 
ware menfchelicke nature foude aennemen van eer 
vrouwe, ende maget, Genef. 3:15. Jefaia 7:4. uyt den geflachte Abrahams, Ifhacs „ Jacobs „ Jude, 
ende Davids, Genefis 21:12. ende ‘22 : 18. ende 49:9) 10. 2 Samuël 7:12. Jef. 11:1. Jer. 286. Dat hy geboren foude worden in de ftade Bethic. hem; Michas:1. ten tijde als de Scepter van Juda foude wechgenomen worden, Gen. 49: ro. Jefaia 
1131. Dan. 9:24. Dat hy geboren zijnde, vluch- 
ten foude nae Eeypten, Hofea 11:1. opgevoedt 
worden tot Nazareth, Jefaia 1r:1. ende dat hy 
Eliam foude hebben tot een voorlooper „ die in de 
woeftijne foude prediken, ende hem den wegh be- reyden , Jel 40:3. Mal. 331. ende 4:5. Dat hy 
‘cEuangelium foude beginnen te prediken in Gali- 
leen, Je 8:23. ende 9:1. Dat hy fijne Leere met 
vele wonderteeckenen ſoude beveftigen , Jef. 35 :5. 
Dat ay te Jerufalem fijnen ingangh foùde doen , 
rijdende op cen efelinne , Pfalm I18:25 , 26. Zach. 
9:9. Dat hy van één van fijne difcipelen foude 
verraden worden, Píalm 41:10. ende 55:14. Dar hy om dertig Íilvere penningen foude verkocht worden, Zach. 11:12. Dat Es gegeeffelt , be- ſpott, ende befpogen fonde worden „ — 50 : be at hy als een misdadige foude gehandelr worden , Jef. 53:12. Dat hy em onfer fonden wille lijden foude, Jef. 53:4, 5. Dat hy in fijne ziele de uyter- fte benaeuwtheden foude lijden, Pfalm 22:2, Jef. 53:11 Dat hy foude gekruycigt worden, Deur 21:23. Pfalm 22:17. Dat hy foude aen het kruyce befpott worden, ende metedick ende galle ge- drenckt, Pfalm 22:8. ende 69: 22. Dat men over fij- ne kleederen %lot foude werpen » Pfalm 22:19. Dar fijne beenderen niet en fonden gebroken worden, Exodus 12:46. Pfalm 34:21. Dat hy een gewel dige door foudefterven , Jef. 53: 8. Daniël 9:26. Dar hij en foude worden van eenen rijcken 9 Jef 53:9. Dat hy in graf — verrottinge en foude fien, Pfalm 16:10. maer ten derden dage opftaen van den dooden, Jef. 53:10. Jonar: 17. Dat hy foude op- varen ten hemel, ende aldaer fitten ter rechterhant 

Godes. Pfalm 68:19. ende 1rou tr, Ende dat hy van daer foude fendenfijnen Heyligen Geeft, Joëlz : 28. Alfoo wortin de Schiften des Nieuwen” Tefta- ments van de heyiige Euangeliften ende Apoftelen 
befchreven , dat die alles wervult is in onfen Heere 
ende Saligmaker JESU CHRISTO. De Inhoud: dan van de Boecken des Nieuwen Teftament is „ da: in defelve voornamelick befchreven wort de Perfoon en- de het Ampt onfes Saligmakers JESU CHRISTL. Van fijnen Perfoon, dat hy is waerachtigh Godt , ende een _waerachtigh ende rechtveertigh menfchc : in eenigheyt des perfoons. Van fijne Godtlicke na- ture wort alom betuyet, als hem toegefchreven wor- den, denamen van Godt, als daer is JEHOVA, eenighgeboren Sone Godts, Vorft des levens , Heere over al, Rechter der ‘levende ende der doo- de, Koningh der Koningen, ende Heere der heeren. Desgelijcks de Godelicke eygenfthappen , aks perd 

VS % zijn 
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Tozijn, Odeyndelickheye, Eeuwigheyt, Alwetent 
keyt , “ende Alma tighey. Godtſicke wercken, 

ls daer ‘zijn;de fcheppinge em onderhoudinge van 
\ alle creaturên’, de: verkicfinge ten eeuwigen event: 

“inftellinge ‘des „Kerckendienfts ende der Sacramen- 

ten gevinge- des Heyligen Geefts, wedergeboorte , 

verloffinge uvce de macht des duyvels , opweckinge 

uye den dooden, ’toordeel der geheeler werelt , en 

fitten ter rechterhant Godts, waer toe oock dient 

de befchrijvinge van de menigvuldige Mirakelen, 

die hy door fijne eygene kracht gedaen heeft. Ende 

eyndelick oock de Godrlicke eere ende dienft , na- 

melick dat wy in hem moeten gelooven, hem aen- 

bidden, ende in fijnen name gedoopt worden. 

Sijne menfchelicke nature wort befchreven , als 

verklaere wort, dat hy ontfangen is van den Heyli- 

en Geeft’, uyt den geflachten Davids, dat hy is ge- 

— van de maget Maria, dat hy een menſche- 

lieke ziele heeft, ende een waer menfchelick lic- 

haem, met alle zijn natuerlicke eygenfchappen van 

beyde: namelick dat hy heeft gehongert ende ge- 

dorft, gegeten, geflapen, dat hy vermoeyt is ge- 

weeft, geweent heeft, ontroert is geweeft , pijne 

heeft gevoelt, vertoornt en bedroeft is eweeft. Sijn 

Ampt, waer toe hij van den Vader in de werelt ge- 

fonden is, wort; volgens Gjnen toenaem CHRI- 

STUS, dat is, Gefalfde, driederley befchreven , 

nameliek fijn Ptophetifch, Priefterlick, ende Ko- 

nincklick Ampt. Sijn Prophetifch Ampt heeft hy 

bedient, door hemfelven, als door fijne — 

len, voornamelick twaelf, die hy tot Apoſtelen 

heeft verkoren. Selve heeft hy ’%BEuangelium ge- 

— leerende da: thy de beloofde Meſſias ende 

aligmaker was, ende dat de gene die de faligheyt 

fallen verkrijgen, in hem moeten gelooven, ende 

haer tot Godt bekeeren. Tot welcken eynde hy 

oock de Wet heeft verklaert, ende van de valfche 

uytleggingen der Schriftgeleerde , ende Pharifeen 

gefuyvert. Sijne Apoftelen heeft hy na fijne hemel- 

vaert gefonden in de gantfche werelt, die alle volc- 

ken ’ Euangelium ende de bekeeringe tot Godt 

hebben gepredickt, foo met monde ende levendige 

ftemme , als door hare Schriften ende Sendbrieven } 

die een groot deel zijn van de Schriften des Nieu- 

wen Teftaments. Sijn Priefterlicke Bee je heeft hy 

bedient, wanneer hy hier op der aerden voor ons 

aen lichaem ende aen ziele de ftraffe geleden heeft 

die wy door onfe fonden verdient hadden; ende aen 

“hout des kruyces geflachter ende gedoodt zijnde 

tor een offerhande der verfoeninge hemfelven Go- 

de fijnen Vader voor ons heeft opgeoffert: en dat 

hy nu in ’ heylige der heyligen , dat is, in den he- 

mel, ingegaen is, ‘ende ter rechrerhant des Vaders 

gefeten zijnde, aldaer voor ons bidt. Sijn Koninck- 

lick Ampt heeft hy bedient, eensdeels hier op aer 

den, als hy ons van ’gewelt onfer vyanden door 

fijnen doot heeft verloft, ende tegen % felve be- 

fchutt, ende behoudt, ende als hy een proefftuck 

van “felve heeft gegeven, door her uytwerpen der 

onreyne geeften, door het drijven van de koopers 

ende verkoopers uyt den Tempel, ende door fijne 

* 

Ende fal *t ſelve ten vollen uytvoeren, als 
oordeele komende fijne gemeynte volkomelic 
verheerliëken , ende fijne vyanden, en alle godr- 
loofe in de eeuwige doot 
fomma van ’ gene 
Teftaments befchreven wort; 
Erde worden defe Schriften des 
ments bequamelick afgedeele in tweederley Boec- 
ken. ‚Want in fommige derfelye worden befchre- 
ven eenige Gefchiedeniffenofte Hiftorien, ende in 
fommige 

° Imhoudt des Nieuwen Testaments. 
Konincklicken 
deels bedient hy het mu daer boven in den hemel , 
fijne gemeynte mert fijn woortende Geeft regeeren- 
de, ‘ende tegen “gewelt harer vyanden befcher- 
mende: ende fijne, ende hare vyanden ftraffende , 
ende tot eene voetbanck fijner voeten 5E en 

ingangh binnen Jerufalem. Eens- 

ten 
fal 

al verftooten. Dat # de 
in de Schiften des Nieuwen 

ende begrepen is. 
Nieuwen Tefta- 

worden verhandelt eenige Leerftucken 

der Chriftelicke Religie: hoewel in de Hiftorifche , 
oock hier en daer eenige Leerftucken worden ver- 

klaert, ende in de andere oock eenige Hiftorien 

worden verhaelt, fo wordenfe nochtansfoo onder- 
fcheyden, ten aenfen van” voornaemfte dat in de- — 
felve verhandelt wort. De Hiftorifche Boecken des 

Nieuwen Teftaments handelen, ofte van faken die 

— zijn, ofte van faken die nogh gefchieden — 

ouden. De faken die gefchiet zijn, worden twee- 

derley befchreven: namelick die gefchiet zijn, ofte — 

van ‘den Heere JESU CORISTÓ felve , befchre- — 

ven inde vier Euangelien vande vier E eliften , 

Mattheo, Marco, Luca, Joanne: Ofte die ge- 

fehiet zijn van de heylige Apoftelen, befchreven 

van Luca in de Handelingen der Apoftelen. De 

faken die nogh gefchieden fouden, worden befchre- — 

fijne Openbaringe, in weleke te — ven van Joanne in 
vooren gefegt ende befchreven wort de ſtaet der 

gemeynte Chrifti na fijne hemelvaert , tot de vol 

eyndinge der werelt. De Boecken die leerftuc- — 

ken verhandelen, zijn de Sendbrieven der heylige — 
oftels Pauli, als eeniger an- “ Apoftelen , foo des Aj 

dere. De Apoftel Paulus heeft hy verfcheydene 

elegenheden gefchreven _ veertien Sendbrieven ,_ 

ommige aen eenige byfondere gemeynten, name 

lick aen de Romeynen, aen de Corinthiers twee, 

aen de Galaten, aen de Ephefiers, aen de Philip- | 

penfen aen, de Coloffenfen, aen de Theffalonicens 

fen twee. — aen particulieren perſoonen, 

alfoo nochtans, t de inhoudt de gantfche ge 

— aengaet, aen Timotheum twee, aen Titum. 

ende aen Philemonen. Waer by komt de Sendbri 

tot den Hebreen, van weleke by fommige getwijf 

felt wort, doch fonder reden, of defelve van 

Apoftel Paulo gefchreven is. Lenige andere Apo 

ftelen hebben ooek aen de gemeynten eenige Send: 

brieven gefchreven, als Jacobus, Petrus twee 

Joannes drie, ende Judas. Dit zijn de Schriften 

des Nieuwen Teftaments, die alle tot dien eynde 

zijn gefchreven, Op dat, gelijck de Euange ik 

Joannes verklaert, capit… 20:31. Wy" fouden geloo⸗ 
ven Dat JESUS is de CHRISTUS, de Som 

Godts: ende op dat wy? gelooveude het leven f 

ndenhebben in fijne name, J 
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Det Eerſte Capittel. 
| s Et hoek des geſſach⸗ 

teá Jesu CRRISTI, 
dek ſaons Davids/ 

Des ſaons Abrahams. 
2 Abrꝛaham gewan Iſaar. 

ende Iſaac gewan Jacob. 
ende Jacob gewan Judam/ 
ende fijne broeders, 

Ende JAudas gewan 
—— ende Zara bij Char 
mar. ende Phares gewan 
Efram. ende Eſrom gewan 
Aram. 
4 Ende Aram gewan Ami⸗ 
nada. ende Aminadab ge— 
man Naaſſon. ende NQaaſſon 
gewan Salman. 
5 Ende Salman gewan 
Baöz in Rachab. ende BGaöz 
gewan Obed bn Lut. ende 
Obed gewan Leffe. 
6 Ende Jeſſe gewan Da— 

vid den Koningh. ende Da— 
vid de Kaningh gewanSalo⸗ 
man but de gene Die Urias 
[wijf was geweeft]. 
7 Ente Salomon gewan 
Aoboam. ende Roboam nez 

Abia. ende Abia gewan 

8 Ende Aſa gewan Joſa— 

⸗ 
Ea 

YLIGH 

EL: UM 

T H E J. 
——— WAETTEEEOSTELSEITETE ITE IE terre Iv ee rteete 

phat. ende Joſaphat gewan 
Joram. ende Joram gewan 
Oziam. 
9 Ende Ozias gewan Daar 

tham. ende Joatham gewan 
Achaz. ende Achaz gewan 
zzeſtiam. 
ro Ende Ezekſtias gewan 

Manaſſe. ende Manaſſe ge⸗ 
wan Amon. ende Amonge— 
wan Joſiam. 
11 Ende Joſias gewan Je—⸗ 

choniam/ ende fijne broe— 
ders ontrent de Babnloni— 
ſche aberbaeringe. 
12 Ende na de Vabuloni— 

fche avervoeringe gewan Je⸗ 
chonias Salathiël. ende Sa⸗ 
fathiëi neluan Zorobabel. 
13 Ende Sorobabel gewan 

Abiud. ende Abiud netvan 
Eljaliim. ende Eljattim gez 
wan Azoz. 
14 Ci Nza2 gewan Sadolſt. 

ende Sadok gewan Achim. 
ende Achim gewan Eliud. 
15 Ende Eliud gewan Elea⸗ 

zar. ende Eleazar gewan 
Matthan. ende Matthan 
gewan Jacob. 
16 Ende Jacob gewan Jo⸗ 

fen / den man ban Maria/ 
A 4 unt 



Cap. 2, Euangelium Matthei. | 

vet welcke gebaren ig Je- | uazden/’t gene banden Deez 
sus, geſegt Christus. te geſproſten is door den 
17 Alle de geſlſachten dan Peapdeet/ ſeggende/ 

han Abraham tat David) 23 Siet de manet ſal ſwan⸗ 
zijn] Geertien geffachten/| ger wozden/ ende eenen ſo— 
enbe ban Pabidtotde Banne baren/ ende ou fult fr 
tonifche averboeringe [zijnjfuen name heeten Emma 
veertien geflachten / ende |nuêt/ het welck ik / overge— 
han De Gakplanifche over⸗ |fett zijnde / Godt met ond. 
voeringe tot Chriſtum zijn]] 24 Joſeph dan/ opgetueckt 
veertien geflachten. zijnde van den flaep/ dede ge⸗ 
18 De geboorte Jeſu Chriſti ſjck de Engel dek Heeren 
was nu aldugs Want als hem bevolen hadde/ ende 
Maria ſijne moeder met Jo⸗ [Heeft fijn Wijf tot hem gez 
ſeph ondertrautut Was / eer | NAMEN. 
fat’ famen gekomen waren/| 25 Ende en bekende haer 
wiert fm ſwanger bevonden niet / tat dat fm defen haren 
unt en Henligen Geeft. eerstgeboren ſone gebaert 
19 Joſeph nu Haer man/|Gadte: ende hiet fijnen name 

alſo Gurechtueerdink fuat/ JESUS. | | 
ende Gaer niet en wilde open⸗ Det 2. Capittel. 
baerlictt te fchande maken / ae nu Jeſus gebaren | 

| 
| 

| 
E 

| 
| 
| 
Í 

was ban wille haer heume— 
tick te verlaten. 
oo Ende alfa hu deſe dins 

nen inden ſin hadde / fiet De 
Engel bek Weeren verſcheen 
hem in ben dr2oom / ſeggen⸗ 
de / Joſeph [si] fane Dar 
vids / en zijt niet bebzeeſt 
Mariam uw fuif tot u te 
nemen. Want het gene in 
haer ontfangen is / dat is unt 
ben Henligen Geeft. 
or Ende fu fal eenen fane 

ak te Bethiehem / 
[gelegen] in Gudea/ in de 
dagen Dek Konings Hero— 
dis/ fiet / [eenige | Wife van 
oaften zĳn tat Gerufalem | 
aengekomen/ 

oa Seggende/ Waer if de 
geborene Koningh der Jo— 
den? Want fun hebben ger 
fien fjne fterre in't aaften / 
ende zijn gekomen om hem 
te aenbiùden. | 
3 De Koningh Herodes u 

[dit} gehaa2t hebbende/ 
wiert ontroert / ende geheel 
Jeruſalem met hem. | 
4 Endebpeenbergaderthjet: | 

haten/ ende an fuit fjnen 
name heeten Jesus. Want 
hu fal fijn Loïc ſaligh mar 
fen ban hare fonden. 
oe Ende dit allek ik Mez 

fchiet/ op dat vervult ſoude 

8 
n 
id 

tende alle de Overpeieſters 
ende Srheiftaeleerde Dek 
od walks / 

i 

Pl 

) 



Cap. 2, Euamgetidim meatthei dal. 5 
volſcks / vraegde ban Hen/| Betten fm het ſelve aenge- Waer de Chrisſtus ſoude ge⸗ beden. Ende harte fchat- Horen worden. ten open gedaen hebbende / 5 Ende fp fenden tat Hem / beachten fn hem gefchenc Ce Bethlehem in Gudealken/ naut/ ende wierdock/ [gelegen]. Want aïfaa is ge⸗ente mu2tje. 
fch2eben door ben Pronheet/| re Ende Doa2 Goddelicke 6 Enden Bethlehem [gy] openbaringe bermaent zijn- lant Auda/en zijt geenfing | de in ben droom / dat fn niet de minfte onder De Vazften| en fauden wederkeeren tot Juda; want unt u fal belBerodem/ Gertrocken fr Leudsman voortſtameu/ die Dao? eenen anderen ment mijn bolck Afraëitwenden fat. | tueder nac haer lant. 
7, One Heeft Herödes bel 13 Dae ft nu vertrocken Wife henmelick geroepen /| waren / fiet be Engel bef ende vernam neerftelichk ban Heeren Gerfchijnt Jofeph in haer Den tĳĳt/ anneer del den droom/ fengende/ Staet ſterre berfchenen was. Ap ende neemt tat u dat Ende haer nae Bethiee| indelen enar fjne moeder / are Side dl fende / Venft | ende vliedt in Enngten/ en- enen/ ende anderfaeckt De weeſt aldaer / tat bat ick neerſtelick nae dat kindeſten/ bet u ſeggen fat. Want Hero⸗ ende als na het fuit gebon⸗ Dex fal het indekken faectten / den hebben / boobſchapt Het | am t ſelve te banden. mu / op Dat ick oock Fame / 14 dan opgeftaen zijnde ende dat ſelve aenbidde. nam bet ſtindeken ende fijne 9 Ende fn ben Vianinnh qe | moeder tat hem in ber nacht/ hoort hebbende zijn benen | ende vertrock nae Enupten. | gereuft : ende fiet de fterre / 15 Ende was aldaer tat den die fu ín 't oaften gefien haù-| boot ban Herodes/ op dat Den / gingh haer banz/ tat | bervuit faude worden 't ge⸗ Í tend guam ende tant bo⸗ ne van den Deere nefprakten ‚ Ben [de plaetfe] daer het Hin-| ig Doo? ben Peopheet/ fen- ‚ Deken was. nende/ Unt Egupten hehe ro Als fn nu de ſterre ſa⸗ ick: mijnen Sone geroepen. gen / Gerboeugden fm Haerl 16 Als Herodes ſaoh bat hn ‚met feer groote Geeunde. van de Wüſe bedrogen was/ Ir Ende in het hunt geſto⸗doe Miert hu feer toornigh/ Men zijnde bonden fn het ende [eenige] afgefanden | Finbekten met Maria fijne hebbende / heeft omgebracht Moeder: ende nedervallende aïte he Kinderen die in | et 5 eth— 



PA 
if 

Can. 3. * U Euangeltum Matthei. 

Bethiehem/ ende in alle zijnde nam bu fijne woon— 

deſſelfs lantpalen [waren | / plaetſe in De ſtadt genaemt 

gan twee jaren [oudt] ende Pazareth: op Dat vervult 

daer onder / nae den tijt gien |faude wözden Hat Hanz De 

Gu van be Wife neerftelictt Pronheten geſegt ik/ dat 

anberfacht hade, hu Nazarenus fat geheeten 

17 Vaer if vervult geworz⸗worden. | 
ben ’t gene geſproſten is doorz Pet 3. Capittel, 
ten Pzapbeet Heremiam / EZ in die dagen quan 
ſeggende / —— Joannes de Dooper / 
18 Een ftemme if in Hama |poedittende in De woeſtijne 

gehoorzt/ geklagh/ geween / van Judea | 

ende Geel geſterm: Fachel| o Ende ſeggende / Beheert 

felueenbe Dare Hinderen / [u : want het Soninrkrijckder 
ende en wilde niet vertrooſt hemelen if naebn geſtamen. 
weſen / am datſe niet en zun. 3 Want deſe is ‘than Der 

19 Doe Herodes nu geſtor⸗ |fuelciten geſproken is Doa2 

ven was/ ſiet de Engel beg Eſaiam den Prꝛopheet / ſeg⸗ 

Heeren verſchijnt Joſeph in [gende / De ſteinme Hek roe⸗ 

gen deoom/ in: Egnoten/ |penden in De woeſtijne / Der 

oo Seugente / Staat op /|rtendt Den wegh bek Weeren / 

neemt Get kindeken ende fijz [maeckt fijne paden recht. 

ne maebder tot u/ endetreckt| 4 Ende De ſelve Goannek 

in tiant Iſraels: want ft hadde fijne ſtleedinge tan Kez 

zijn geſtozven die De ziele Dek melshaur / ende eenen ſede⸗ 

ſindekens fachten. ren gordel am fijne lenden: 

ar Pudan opgeftaen zijnde [ende fijn voedſel was ſprinck⸗ 

heeft tat Gem genomen Get hanen ende wilde honich. 

Hindeken ende fijne moeder /s5VDoe is tot hem untgeggen 

ende is gekomen in 't lant Jeruſalem ende geheel Ju⸗J 

Iſraẽls. dea / ende 't geheele lantJ 

oa aldaer als Gu hoorde Hat rontom Den Jordaen. J— 

Archelaus in Judea Ko— 
ningh was / in be plaetfe ſjns 
vaders Herodis / vreesde hu 

daer henen te gaen: Maer 
daor Goddelicke openbarin⸗ 
ge vermaent in den droom/ 
ig Gu Gertracken in De Deez 
ten van Galileen. 
23 Ende [daer] geïtamen 

gedoopt in He Jordaen / bes 

ſijdende Gare fanden. 

„Yp dan ſiende hele rani 



Cap. 4. / 7 Euangelium Matthe, Fol. 6 
ben toettamenden taapne?| dende fende tat hem/ LTaet nu 8 Beendt dan Weuchten af : ant aldus betaemt Ang boet der beſteeringe weer⸗ | alie gerechtighent te vervu⸗ digh. — len. Doe ſiet Du ban Hem af. 

16 Ende Jeſus gedoopt 
zijnde/ is terftant Age 
ſtlammen uut Get fuater. 
Ende ffet / de hemelen mere 
den hem geopent / ende Gn 
ſagh den Geeft Godts neder: 
dalen / gelijcſt een dunve/ en- 
De op hem ſtomen. 
17 Ende ffet/ een ſtemme 

uut Be hemelen / fennende / 
Defe ik mijn Sane mijn ge⸗ 
Úiefde/ in Den welcken ick 
mijn welbehagen hebbe. 

Det 4. Canittel, 
D Òe wiert Jefus ban Hen 

Geeft wechgelendt in 
be fuoeftijne/ am berfacht 
te loden ban ben dunvel. 
2 Ende alk hu veertigh da⸗ 

gen ende veertigh nachten 
nebaft hadde / Gangerbe hem — 
ten laetſten. 
3 Ende be Gerfaecker tat 
hem neftamen zijnde / fende / 
Indien Gn Gobts Sone zijt/ 
ſegt dat deſe fteenen brooden 
worden. 
4Doch bu antwoordende 
ſende / Daer is geſchzeben/ 
De menſche en ſal Ey beoot 
alleen niet leven/ maer An 
alie fuoat/ dat Haa2 Hen 
monts Godts untgaet. 
5 Doe nam hem he dunvel 
mede nae de henlige ſtadt/ 
ende ſtelde Gem op He tinne 
dek Cempelë / 

6 6 En 

9 Ende en ment niet Gu 
uſeluen te feggen/ Wy heb 

ben Abraham tat eenen va⸗ 
der. Want ick fenneu/ dat 
Godt felfs unt defe fteenen 
an Abraham Kinderen bere 
wecſten. 
Io Ende if oock alreede de 

bile aen ben wortel der boo 
Wen gelegt: alle boom Han 
Die geen goede vrucht voort 
En brengt / wort untgehou⸗ 

en eñ int vuer geworpen. 
Ir Geit daope u tuet met 

later tat hekeeringe: maer 
die na ma komt is ſterckter 
dan icſt / wmiens fchaenen irk 
niet weerdigh en ben [hem 
na] te d2agen: die falu met 
den Venligen Geeft ende met 
vner doopen. 

12 Wiens wan in fijne hant 
is / ende hu ſal fijnen dorſch⸗ 
bloer doorſunveren/ ende 
ne tarwe in fijne fchuere 
t famenkizengen/ ende fat het 
taf met oanuntbluſſcheſickt 
Wer verbranden. 
13 Doe quam Jeſus ban 

We Gem feer / fennende / an 
s Woot ban u gedoopt te 

le/ eñ komt gn tat mu > 
alert Jeſus antwoor⸗ 
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Cap. A) Euangelium Martheu. 

6 Ende ſende tat hem / An | aen Be zee / in de lantpalen 

vien gt Godts Sone zijt / van Zatuion ende Neph⸗ 

merpt uſelven nederwaerts
; talim. “a ln | 

mant Haer is veſchzeven: 14 Op gat. vervult ſoude 

Pat Gu fijne Engelen ban u worden tgene gefpeaktern is 

deveelen fal/ ende [dat] ft) door Eſaiam den Propheet / 

u op de Ganden ſullen nez ſeggende / * 

men / opdat gu niet t' eeni⸗ 15 Gettant Zabulon/ ende 

ger tijt uwen Woet agen eenen het Tant Penhtaliin/ [aen] 

teen aen en ſtoot. ben wegh der zee / over De 

7 Jeſus fende tat Gem / Jordaen / Galileader
 volc⸗ 

Daer if wederom gefchj2er | Keren. | Ee 

ven / Öpen fuit ben Deere) 16 Pet volck dat in Hut 

niven Gant niet berfaeckten. ſterniſſe fat / heeft een graot 

9 Wederom nam Gem He) licht gefien : ende De rene Mie 

dunvel mede op eenen ſeer ſaten in ten lande ende ſcha⸗ 

hoogen bergh / ende taande dufue deg doots / denſelven 

hem alle de Koninckrücken
is een licht apgegaen. 

ger werelt / ende Haer heer⸗ 17 Dan toen aen heeft Je⸗ 

lickhent. ſusß begonnen te pzediken / 

9 Énbe fende tat hem / Alte ende te ſeggen Bekeert u/ 

deſe dingen ſal ich u geven / want het Koninckrijk der 

inbien gu nedervallende
 ML Gemeten if naebyu gekomen. 

ſult aenbidden. 18 Ende Jeſus wandelen⸗ 

ro Dae fende Jeſus totde gen de zee van Galilea / 

Gem/ Gaet wech ſatan; fagh twee broeders / [namc- 

mant daer ſtaet geſchreven / lick] Simon
 / veſegt Pe— 

Pen Heere uwen Godt ſult trus/ ende Anderas ſinen 

gu aenbidden / ende hem at-|Gpoeder/ het vet in De zee 

{een Dienen. werpende: (lant (lt waren 

11 Doe liet de dunvel van viſſchers. | 94 

Bemaf/ ende ſtet De Enne-| 19 Ende Gu fende tat haet / 

ien zijn toegeſtomen / ende | Pat
at mn na/ eñ ict fal u vis⸗ 

dienden hem, ſchers ber menschen matter, 

12 Als nu Jeſus gehoort oo Su dan terftant de net: 

gave Gat Joannes overge⸗ten derlatende zijn Gem na 

teert was / is jn wederge⸗ gevolgt. 

Beert nae Galileen. or Ende Gu ban Daer voort 

13 Ende Pazaretj verla⸗ |nenaen zijnde ſagh twee an 

ten hebbende if komen woo⸗ dere pꝛoeders / [mamelick 

nente Capernaum / gelegen Jacobum den [ſone] 29 
ner 

Gn Oe nen 

—— 

e.a Sam an 



Cap. 5. 
dei / ende” Soannem 

Euangeliutm Matthei. Fol 7. 
fjnen|neefte: want harer is Get 

heoeder/ in bet fchig met Ronincktrijck ber hemelen. 
haren bader Zebedeus / har 4 Salinh [zijn] Hie treu— 

re netten hecmakende / ende [ven : want fn (uiten vertrooſt 
beeft haer geroepen. 
22 St dan terftant verla⸗ 

| tende bet fchin / ende haren 
vader / zijn hem nagebolgt. 

23 Ende Jeſus ommegingdh 
eheel Galiieen /. Ieerende in 

hare Sunagogen / ende pre⸗ 
diſtende het Euangelium des 
Koninckrijcks/ ende gene— 

worden. 
5 Saligh [zijn] be ſacht⸗ 

maedige : want fn ſullen Get 
aerdrick be-erben. 
6 Saligh [zijn] die hanger 

ren ende Haeften [nae] He gez 
rechtighent: tant fm fuïlen 
verſadigt worzden. 
7 Saligh [zijn he barmher⸗ 

fende alle fieckte ende alleltige: ‘ant haer fal barm⸗ 
guale/ onder den volcſte. hertighent nefchieden. 
24 Ende fijn geruchte gingh8 Satinh [zijn] de renne 

van daer] unt in ge eel Sti | an Gerten: Want fn fulten 
rien: ende fp beachten tot Godt fien. - 
hem alle die gualickt geſtelt 
waren / met verſchenden 
ſieckten ende pijnen bean 

k gen zijnde / ende van den 
J dunvel befeten / ende maen 
ſiecke / ende gevaeckte / ende 
J hu genas deſelbe. 

25 Ende bele ſcharen volg⸗ 
den hem na/ ban Galilea / 

‚ende [van] Derapalië / ende 
[van] Gerufatem/ ende [van] 
Judea / ende [van] ater den 
Godaen. | 
Het 5. Canittel. 
|: Da [Jefus] de fcharen 
A effende if gefilommen op 

9 Saligh [zijn] he vreedſa⸗ 
me: Want fn ſullen Gaat 
kinderen genaemt worden. 
10 Saligh [zijn] die ver— 

volgt fuo2den om der gerech⸗ 
tighent wille: want harer 
is het Konincktrückt der he— 
jee 
rr Satinh zijt gu als u [de 

menfchen | ſmaden/ ende ver⸗ 
Galgen / ende lienende atie 
guaet tegen u ſpreſten/ om 
mijnent wille. 

12 Verblidteñ berheuntu/ 
want uwloon [is-]graat inde 
hemelen: want alfoo hebben 

tenen bergh/ ende als huſy vervolgt be Peapbeten / 
nedergefeten was / guamen | die voor u [geweeft zijn). 
fue difcipelen tat hem. 13 Gu zijt het faut ber aer- 
2 Ende fnen mont gear |De : indien nu Bet faut fmaer- 
Rent hebbende ieerde haer /[Feloag fuot/ waer mede 

ſeggende/ 
3 Salin) [zijn Joe arme ban 

(Rn 

fat [het] geſouten worzden? 
Vet en deugt nergens toe 

Az meer / 
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Cap. 5. ⸗ Euangelium Matthei. 

meer/ Ban om bunten ge-|genaemt worden in t RKo⸗ 

worpen / ende van de men⸗ ninckrückt der hemelen. 

fchen vertreden te worden. | 20 Wantickt ſegge u/ Cen 
ra Gu züt het licht der we⸗ zu uwe gerechtighent aver⸗ 

reit: een ſtadt boven op eer viloediger zu als ber Schrift⸗ 

nen bergh liggende en kan) geleerden ende der Phari⸗ 

niet verbozgen zijn. feen / dat gu in 't Konincſt⸗ 
15 Noch men ſteeckt geen|vijck ber hemelen geenfing 

keerfe aen / ende fett Die on-|en fuit ingaen. 

ber een Gaarmmate: maer| or Ön hebt gehoort dat 

ap een Hantelaer/ ende fp/[tot]hen ouden geſegt is/ 

fchĳjnt alien/ die in den Buen fuit niet daoden: maer 

hunſe [zijn]. fa mie doodet / [die ] fat ſtraf⸗ 

16 Laet uw tichtalfaafchij- | haer zijn Haa? het gerichte. 

neu bong de menfchen/ dat) oo Oach ick ſegge u: Sa 

fm uiue voede wercken mas | tie ’t onrecht ap fijnen brꝛoe⸗ 

gen ffen / ende uwen Vader / der toornigh is/ die ſal ſtraf⸗ 

die in de hemelen is/ Gers) haet zijn boog t gerichte. 

heerlickten. Ende wie tat ſijnen broeder 

17 Meunt niet dat ict ge⸗ſegt / Raka / Hie ſal ſtrafbaer 

kamen Gen am He wet ofte | zijn doo ben G2ooten Haet, 

de Propheeten te ontbinden: | Maer luie feat / Gy dwaes/ 

feit en Gen niet geftamen | die ſal ſtrafbaer zijn Haa: het 

am [die] te ontbinden / maer |belfche vner. 
te vervullen. 23 Do gndanuwe gabe fuit 

18 Want voorzwaer (enne |op den altaer offeren / ende 

ick u/ Cat dat de Gemel |aldaer gedachtigh tua2t / dat 
ende de aerde baozbpnaen / |uiu’ bröeder net tege u heeft / 

en fat Daer niet één jota/| 24 Laet daer uwe gave voor 
nach één tittel tan de wet den altaer / ende gaet henen/ 
voorbugaen / tat tat Get al⸗ verſoent u eerſt met uwen 

les ſal zjn geſchiet. broeder/ ende Komt dan / 
ig So wie dan Één van De ende offert uwe gave, | 

fe minfte geboden ſal ant-⸗ 25 Weeft haeftelick welge⸗ 

bonden / ende He menfchen | fint [tegen] uwe wederpar— 
alfaa fat geleert hebben /)tue/ terwijle mt nogh met 
[die] ſal be minfte genaemt hem on Den enh 3zĳt: Op 

tagen in ’t Koniucktrücſte bat dewederpartne niet mis⸗ 
ber hemelen: Maer fa luie) fchien uden Vechter overle⸗ 
[defelve]fal nedaen ende ge⸗ gere / ende De Hechter u Den 
feert hebben/ Hie fal groot! dienaer overlevere / ende a || 

| in 



Cap. 5. | 9 Euangelium Matthei. Fol. 8 
in de gevanckteniſſe gewor⸗ geſegt if / Oyen ſult den eedt pen wort. | niet breſten/ maer nu fult den 6 Voozwaer ich ſeggeu/ Deere uiue eeden Gouden. Gu en fult daer geenfins unt⸗ 34 Maer fclt ſegge u/ omen / tat dat an den laet- Sweert wantſchelick niet / ften penningh fuit Getaeït nach by ben hemel / om Hat hebben. Ki buig de thz2oon Goûts: 27 Ou bebt gehaat batl 35 Noch An He aerde/ om [van Jüen oudengefent i2/Gn | bat ſu is De voetbanckt fijner en ſult geen oerfpel doen. voeten Noch by Gerufa- 28 Maer ickt ſeggeu/ dat tem / am dat fn is be ſtadt fa fuie een vr2ouwe [aenffet beg grooten Konings. am deſelve te begeeren/ hiel 36 Noch Bu uw hooft en beeft alreede overſpel in fijn | fult an niet flueeren / om dat herte met haer gedaen. mt niet één han? kont tuit 29 Fndien dan uwe vechter afte ſwart maken. aage uergert / trecktſe unt /| 37 ARaer laet zijn uw moort ende werptſe van u: Want ja/ ja:neen/neen :tuat 60 het ik u nut bat één uüwer ben deſen ik / bat ik uut den . ieden Gergae/ ende niet wiu booſen. 

geheel lichaem in be Heite 38 On bebt nehanzt dat geworpen wozde. geſegt iz/ Oane am voge, 30 Ende indien uwe rech⸗ | ende tant am tant. terhant u ergert/ houwtfe 39 Maer icſt ſegge u/ dat af/ ende \verntfe ban u:mant gn den booſen niet en edere het is u nut dat één uier ie- ftaet: maer fa wie u op de den vergae/ ende niet um rechter wange flaet/ Keert geheel lichaem in de Heite gee | Gem oock be andere tac. _Auappen worde. 49 Ende fa nemant met u 31 Daer ig aactt gefent/ Sa rechten uil / ende uwen rock 
nemen / laet hem oock den | mantel, 
41 Ende fa wie u fat dwin— 

gen één mijle te maen / gaet 
met hem twee [mijlen], 
42 Geeft den genen die [vet] 

tenu bidt / ende en Keert u 
niet af tan Hen enen die ban 
u {eenen wit, 
43 Gu hebt nehanzt Hat’er 

geſegt if/ Ön fuit uien 
| naez 

® anders dan uit aarfake han 
hoererne/ bie maeckt dat ft 
Bberipel Doet: ende fa wie 
de verlatene fat trauwen/ 
die doet averſpel. 
(1,33 Wederom hebt nn ge⸗ 

jao2t/ Dat [van] den ouden 



p. 8 

{f _ Cuangeltum Matthei. Can. 6. / | 

naeſten fef hebben / ende u⸗ 

wen vnant fuit gu Gaten. 

+ Maer ick ſegge u / Hebt 

uive vpanden tief / ſegentſe 

die u vervioecſten / Doet wel 

den genen die uhaten/ eñ bidt 

vooz He mene die u gewelt 

doen/ ende die uvervolgen. 

45 Og dat nn meugt kinde⸗ 
ren zijn uwes Vaders die in 

pe Gemeten tf. Want hu 

goet fijne fanne opgaen oer 

booſe ende naede/ ene ter 
gent ober rechtveerdige enz 
ge anrechtveerdige. 
46 Want indien uu tief 
hebt / dieu tief heben / wat 
(oan hebt gu? Doen oactt He 
tollenaers niet Get ſelve? 
47 Ende indien gu uwe 
broeders aleen groet / wat 

doet gu boven andere © Doen 

oac niet De toſſenaers alſoo? 

48 Weeft ban gulieden vol⸗ 

maeckt / gelijcit uw' Vader / 
die in He hemelen is / bolz 
maeckt ik. 

Vet 6. Capittel. 
HES acht/ Hat gu uwe 

aelmoeſſe niet en Doet 

voor de menfchen/ om van 

haer geffen te worden: ane 

berg fo en hebt on geenen 

taan bp uwen Pater/ Hie 

in de Gemeten if. 
o Wanneer gu Dan ael⸗ 

moeſſe doet / fo en laet Laag 

u niet trompetten / gelijctt: 

be gevennsde in de Synago⸗ 

geũ / ende op De ſtraten doen / 

ay datfe ban de menſchen gez 

ban maagden ſullen herz 

hoo2t oden. 

tick: Want un’ Dader weet 

wat gn van noode Hebt/ 
ger on hem biddet. 

eert magen worden; Voor⸗ 
waer fenge-ick u/ Su heb: 
ben Garen laan wech. — 

3 Maer als gu aelmoeſſe 
doet / fa en laet uwe ſlinckke 
ſhant] niet weten fuat uive 

rechte doet. | | 

4 Op bat uwe aelmoeſſe in 
* verborgen zu: ende wite 

Pader/ Hie ín 't verborgen 
fiet/ die fal tu int open 

baer vergelden. 
z Ende wanneer qu bidt / 

fa en ſult nu niet zijn gelck 

de gevennẽede: want Die pie: 

gen geerne ín de Synago⸗ 
gen / ende op De hoecken der 

ftraten ftaenùe te bidden / op 

gat fp van De menſchen maz 

gen gefien fuogden. Dane 

maer ick ſegge u/ Hat ſu har 

ren taan wechhebben. 
6 Maer gn / wanneer OU 
hit / geet in uwe binnen: 

umer; ende uwe deure ge— 

flaten hebbende/ bidt uwen 

Pader/ die in 't verborgen 
jé; ende uw' PVader / Die in 

* verbozgen fiet / ſal ‘tuin 

t openbaer vergelden. 
7 Ende als nn bidt / fa en 

gebzuurckt geen noel verhael 

Gan woozrzden/ gelijck He 

Hentenen: Mant fl meunen/ 

bat ſu Hao? Gare veelhent 

8 Horbet dan daer niet ge⸗ 

9 Gu 



8 Cap. 6. / 7 Euangelium Matthei. Jral. 9 5 9 Ön ban biddet aldug:) 18 Op dat bet ban de men- Ouſe Dader / die in de hee lfchen niet geffen en werde melen (zijt) / Uw naam wer⸗ Alf on baft / maer ban umen de gehenligt. Vader/ die in t verborgen 10 Uu Konincktrijckte ſo⸗ is: ende uw' Vader die in me. Uwe wille geſchiede /t verborgen ſiet/ fal’t u in gelijck ín den hemel / Lalfoo] |t openbaer bergelden. vactt op der aerden. 19 Vergadert u geen ſchat⸗ Ir Ons dagelickſch broot (ten op der gerden, daerſe geeft on heden, de matte ende roeft verderft/ 12 Ende vergeeft ank onfe | ende Daer He dieven door⸗ ſchulden/ relict oock uy [grafen ende fteten. _ bergeben anfen ſchuldenarẽ. oo aldaer vergadert u ſchat⸗ 13 Ende en ſendt ans niet ten in den hemel, daerſe im verſoeckinge maer ver⸗ noch matte noch roeſt en loſt ons ban den booſen. verderft/ ende daer de die— Want uu’ is Het itanincke (ben niet en doorgraven/ rüucke / ende de kracht / ende | nach en ftelen. de heerlickhent in der eeu-| or Want waer uwe fchat is/ wighenut/ Amen. daer ſal aack uw herte zijn. 14 Want indien Ouden menel oo De ſteerſe des lichaems ig ſchen hare misdaden ver— be ooge; indien dan uwe ooge geeft / fa ſal uive hemelſche eenbaudigh if / fo ſal um ge Pader oock u vergebven. heel lichaem verlicht efen. 15 daer indien Mit den 23 Maer indien uive DATE menfchen hare misſsdaden niet boog if/ fa fat nebeel niu en vergeeft / fo en fat oock lichaem dunfter zijn. Indien uwe Vader uwe misdaden | dan het licht dat in u if / dun⸗ niet vergeven. ſterniſſe is⸗/hoe graat [fall de 16 Cube wanneer mu aft / dunſterniſffe [felve zijn]? En taant geen deoebinh pes 24 Aiemant en fan twee ichte/ gelijck de nebenngbe : beeren dienen: tant af br Mant ſu mismaſten Hare acn- fat Den eenen hHaten/ enùr gef den anderen lief hebben; of bn fal den eenen aenbannen / 
ende den anderen berachten. 
Gn en kont niet Gode Diez 
nen ende den Mammon. 
25 Daerom ſegge ick u: 

Zijt niet beſorgt voor uw 
leven/ wat au eeten / zen 

at 

r ick fenne u/ bat ín ha⸗ EEN laan wechhebben. 
Maer ou / alt on vaſt/ afft uw hooft/ ende waſcht 

aengeſichte. 



Cay. 7. — 8 Euangettum Matthei. 

wat nt deincken ſult: noch uwe hemelſche Vader weet / 

voor uw firhaem / waer me⸗ dat uu alle deſe dingen be— 

ve gm u kleeden ſult. fe het hoeft. 

even niet meer Han het | 33 Waer faeckt verft het 

toevfel/ ende Get lichaem aninckrijcke Godts/ ende 

gan He kleedinge? fijne gevechtinhent : ende alz 

06 Aenſiet be vogelen Dek ie deſe Dingen ſullen u toege⸗ 

hemels / dat ſuniet en zaenen/ wozrpen worden. 

nach en maeyen / noch EU| 34 Zijt dan niet beſorgt te 

verſamelen in DE fchueren /|gen Den mozgen; want De 

ende uw' Gemelfche Wader ma2gen fat zaag het fijne ſor⸗ 

voedt [nochtans] deſelve: En | nen : ſeicke] dagh heeft 
ge⸗ 

gaet wm deſelve niet [feer]naent aen fijn ſeifs guaet. 

geel te boven? EE Pet 7 Canittel. 

o7 Wie Hach van u kan wiet lj ban ES anateelt niet/ op dat 

efoant te zijn Één elle tat depp niet geoordeelt en 

fijne ſengte toedaen? w | 
opt. 

28 Ende wat zijt gu beſorgt2 Want met welck oordeel 

hoog be kileedinge? Nenz |rt oordeelt / fuit an geoor⸗ 

merckt be telien des veits / beelt worden: ende met wele⸗ 

Goe fn wasſen: ſu en arbendẽ |fe mate gu metet / ſal u we⸗ 

niet / nachen ſpinnen niet: [der gemeten worden. Û 

og Ende ick ſeggeu/ gat| 3 Ende wat fiet gu Den / 

oactt Salomon in atie ſijne ſplinter hie inde oane uwes 

Geerlickhent niet en is liez broeders ik / maer Den Balck , 

fleet geweeſt gelück Één | die in uwe ooge if/ en 

van deſen. merkt omniet: | 

„go Indien nu Godt Get) 4 Of / hae fuit gu tot uwen 

gras des velts / Dat heden if | broeder ſeggen 
Laet toe Dat, 

ende morgen ín Den oven ick Hen fplinter unt uwe oo⸗ 

gewozpen wozrt / alſoo be⸗ ge untdoe / ende ſiet daer is 

leedt/ en ſal hu u niet geel [een balcke in uwe DARE, ait 

meer [kleeden]/ ot kler | 5 Gn gevennsde / werpt 

geloovige? — verft ben balck unt uwe ans 

gr Daerom en zijt niet Gez [ge / ende dan fuit gu Geffen £ 

ſargt / ſeggende: Pat fullen om Hen ſplinter unt uwes 

wy eten? af Wat ſullen wunbroeders oane wit Ee doen 

drincken? af maermede ſul⸗ 6 &n geeft het henlige den 

ten wy ond ſtleeden? 
pi, 

ge Want alie deſe Dingen üwe peerlen niet hao? Bir 

faecken de Hendenen. Want ſwijnen: op Dat ſy niett | 
ni 



Cap. 7 | 7 Euangelium Matthei. Fol 10 niger tijt deſelve met hare wennige zünder die denſel— boeten en vertreden/ ende ben binden. [haer] amkeerende u vn Gere 15 Maer fuacht [u] ban de fcheuren. halfche Prophefen/ dewen 7 Biddet/ ende u fat mege- | le in fchaepskieederen tat u ben worden: foecket/ ende | kamen /_ Maer ban kinnen gn fuit binden: tloppet/ en- zünſe grijpende wolben. De u ſal apen gedaeu worden. 16 Nen bare vruchten fuit Want een wegelich Hie guſe kennen. Ceeft men oock bit / die antfangt: ende Hie een dr2unve ban doornen / af ſaecktt die vindt: ende die vijgen ban diſtelen? ſtlopt / dien ſalopen gedaen) 17 Alſoo een neder goede orden. boom berengt voort goede 9 Ofte wat menſche is 'er vpruchten/ ende een guade ander u/ fa ſijn fane hem | boam beengt voort quade ſaude bidden mm broot/ bie vruchten hem eenen ſteen ſa geeben?| 18 Een goede boom En Ran io Ende fa hu hem am een HEEN guade beurten voort⸗ bifch foude Gidben/ hie hem [zengen : noch een quade een flange fal petten > boom neede vruchten voort⸗ 11 Andien dangu/ die Gaaf |G2ennen. züt / weet uwen Kinderen 19 Een neder boom die goede gaven te geben: boe |geen moede bucht voort en heei te meer faï uiue Dader / | Geengt/ fuo2t untgehauwen/ die in de hemelenië/ goede ende in ’t vner geborpen. [gaven] geben Hen genen | eo So fuit an dan deſelve dieſe van hem bidden? Jaen hare vruchten Kennen. 12 Alle dinge dan die Muj er Wiet een pegelick / Hie wilt bat u de menſchen fau- | tat muſegt/ Heere / Heere / ben doen / doet gu hen oort | en ſal ingaen in ’t aninck- Ufaa: Want bat ik He wet rücke der hemelen: maer bie nde be Propheten. Daet Doet den wille mijns 13 Gaet in door be enge Daders / die in be hemelen is. orte: want mt ik del oo Veie ſullen ten dien da— Wao2te/ ende beeet if de ne tot mu feanen/ Weere/ vegh / Die tot het berderf Veere/ en heöben fun niet endt / ende bele zijnder Hie lin uiven name geprophe⸗ ao? deſelve ingaen. teert ende in wuiven name 14 Want de poorte is enge/ dunveſen untgeworpen/ en- nie de wegh ik naeume/ | be in uwen name Gele krach⸗ ie tat Get teen tendt/ ende | ten gedaen 2 
23 &n- 



A 1 — 

Can. 8. 4 Al Euangelium Matthei. | 

23 Ende Hett fal ick haer alg macht hebbende / ende 

opentlick aenſeggen / feiten | niet als DE Sc
hzriftgeleerde. 

hebbe u noyut gekent. Gaet Get 8. Capittel. 

wett van mp gu die De on⸗ De uu van den bergt 

gerechtigheut werckt afnetttammen wag/ zijn 

oa Een nenelickt ban bie Befe| Gem Gete ſcharen gevolgt. 

mijne woorden hoort / ende) 2 Ende fiet / een metaetfche 

deſelve doet / Dien ſal ick ver⸗ guam / ende aenbadt hen / 

geleken Gy een voorſichtigh ſeggende: Geere/ indien gu 

man/ die fijn huns op een wiſt / gu ont mu rennigen. 

ſteenrotze gebauwt heeft. 3 Ende Jeſus He hant unt⸗ 

25 Ende Haer if flanregen ſtreckende heeft hem aenge⸗ 

nebergealten/ ende De (az |raeckt / ſeggende / Ick il / 

terftraamen zjn geſtomen / wort gerennigt. Ende ter: 

ende de winden hebben ge⸗ſſtont wert Chy van] fijne 

waent / ende zijn tenen Get melaetshent gerennigt. 

ſelve hunk aengevallen / en⸗4 Ende Jeſus fende tat 

Be Get en if niet gevallen /| hem / Siet dat am [dit] nie: 

ant Get was op De ſteen⸗ mant en fent: maer gaet 

ratze gegrondt. henen / toont ufelven Den 

06 Ende een ypegelick Hie) Peiefter/ende offert de gate) | 

pefe mijne waagden hoozt / die Moſes geboden Heeft / 

ende deſelve niet en doet / haer tot EEN getungeniſſe. 

die ſal bu eenen dwaſen man 5 Als nu Jeſus te Caper⸗ 

vergeleſten worden / die fijn |naum ingegaen was / quam 

Guus op Get zant gebautut | tot Gem een Hooftman ater 

eeft. Gonbert / biddende Hem / 

27 Ende He ſlagregen if ne⸗ 6 Ende fennende/ Veere / 

dergevallen / ende He water⸗ mijn knecht ligt te huus ge⸗ 

ftraamen ziju gekomen / ende racckt / eñ ot fare pijnen. 

ge winden hebben gewaent /| 7 Ende Jeſus fende tat 

ende zón tenen ’t ſelve huns | Gem / Ick fat Komen ende 

aengeflagen/ ende het ik nez Gem genefen. 

gaïfen/ ende fijn bal was) 8 Ende de Hooftman over 

groot. — hondert antwoordende felt 

28 Ende het is geſchiet/ de/ Heere / ick en Gen niet 

als Jeſus deſe woorzden ge— weerdichh dat mt onder 

eundigt hadde/ [dat ] de ſcha⸗ mijn dack foaudt intomen / | 

ren Gaer ontferteden over maer ſpreeckt alleenlickt een 

fjne eere. maart / eude mijn Anecht ſal 

og Want Gu leerde haer / geneſen worden. 

| 
| 

9 Want 
| 



ER oe d 

Cap. 8. Mm / Euangelium Machei. Fol. 11 
9 Want ick ken vorſt een jop / ende diende henlieden. menſche onder de macht [van | 16 Ende als het Tact gewor⸗ andere ]/ hebbende onder My |Den was / heben fn Leie ban trjgsſtnechten: ende ick fen- |den dunvel beſeten tot Gem ge tat Befen/ Gaet/ ende [gebracht / ende huwierp be hugaet; ende tat den ander [boofe | geeften uut met den ren/ tomt / ende hu kamt ; woorde / ende hu genas alte eri tat mijnen dienitinecht / bie qualick geftelt maren. Doet dat / ende hudnet het.| 17 Op bat berbuit faude ro Jeſus nu [dit [baareate worden / dat geſproſten was beeft hem verwondert / ende haa? Jeſaiam den Pronheet/ fende tat de gene die [hem] feggende/ Hn Heeft ane voſgden/ Vdorwaer ſegge ſtranckheden [op hem] gez ict u/ Geiten hebbe ſelfs in namen/ ende [onfe] fieck— Afraël ſoo grooten getantelten gedragen. 

niet gevonden. 18 Ende Jeſus vele ſcha⸗ rr Darch ick ſegge u/ dat ren fiende rantam hem / ve— bele ſullen Kamen tan doſten val aen d' andere zijde aver ende weſten/ ende ſullen met | te baren. 
Abraham / ende Afaar/ ende 19 Ende daer quam een Jacob aenſitten in het TNto⸗ ſeſter Scheriftgeleerde tat ninckrijck der hemelen. hem / ende fende tat hem / 12 Ende de Kinderen Des Meeſter/ ick fat u baigen / Konincſtrijcks fulten Uutges (maer qu aack henen gaet. Wapen worden in de Gug-| oo Ende Jeſus fende tat tente dunſterniſſe / aldaer fat hem / De Laffen Heen ho⸗ weeninge zijn/ ende kners⸗ ſen/ endede vogelen bek he⸗ ſinge der tanden. melk neften: maer de Sune 13 Ende Jeſus fende tat den des menfchen en Beeft niet oaftman ager Bandert/| maer bu het hooft neder- Gaet Genen /ende u geſchie⸗ legge 
de gelijckt nu gelooft hebt. or Enderen ander unt fijne Ende fijn fnecht is gefant Difcipelen fende tat hem / geworden te Hier felter ure. Deere / laet mu toe Hat ick 14 Ende Jeſus geſtomen |eerft henen gae/ ende mijnen in het huns Petri/ſagh vdader begrabve. 

hd 

jn wüfs möoeder [te bedde || oo Doch Jeſus fende tat Hagen / hebbende de koortſe. hem/ Waïnt mu / ende laet 15 Cnde bu raeckte hare de doode hare dooden Gez. hant aen/ ende de ſtoortſe nraben. % haer/ ende fu ftont 23 Ende alg. Gn ín t ſchip 
nez & 



dap. 9. Euangelium Matthet. 

gegaen was Sijn hem fue (ben hem / ſeggende / Indien 

difcipelen gevolgt. gu ons untwerpt / laet ons 

24 Ende ſiet / Haer ontftant{tae/ / dat wu ín die Kudde 

een groote oanſtunmighent ſwijnen varen. 

in be zee / alſo dat het ſchipſ 32 Ende Gu ſende tat haer / 

gan Be golven bedeckt wiert: Gaet Genen. Ende fn unt⸗ 

doch bu lien. gaende hoeren Genen in De 

25 Ende fijne diſcipelen bu fudde ſwüjnen: ende fiet De 

hem] komende hebben hemgeheele ſudde fmijnen ſtor⸗ 

opgeweckt / ſeggende / Deer | tede han De ftenlte af in De 

re/ behoed ang : wu vergaen. zee / ende ſtorven in't ‘water. 

26 Ende hy fende tat haer / 33 Ende dieſe wendden zijn 

Wat zt nu vreesachtigh/ geblucht: ende aft ft in De 

gn ſienngeloovige? Dae | ftadt gekomen waren / bood⸗ 

ftant Gu op ende beſtrafte fchapten fp alie [defe | din⸗ 

de finden ente de zee: eu-|gen/ ende wat hen beſete⸗ 

he daer Wiert groote ſtilte. nen ſgeſchiet was |. 

27 Ende be menfchen Hers) 34 Ende ſiet / de geheele 

wonterden Gaer/ feanende/ ſtadt gingh unt Jeſu te ge⸗ 

Hoedanigh cen is Defe/ Dat moet : ende al (pt Gem fagen/ 

gack be finden ende de zee | Haden ſu / Hat hu unt hare 

hem gehoorſaem zijn {antpaten wilde vertrecken. 

28 Ende als Gu ober aen Get ge Capittel. 

n’anter züde was gekomen | Bp aad in Get ſchin ge
gaen, 

in Get lant der Gergefenen / zijnde boer Gu ober enz 

zijn hem twee van ben dun⸗ | be guam ín ſüne ſtadt . Ende 

get Gefeten antmaetet/ fa-|fiet/ fu Geachten tat hem 

mente uut de graven / Diefeenen geraeckten/ ap een 

feer weeet waren / alſo dat | bedoe liggende. | 

niemant Haag dien Wen) oe Ende Jeſus haer geloove 

kante voorbugaen. ſiende / ſende tat den geraeck⸗ 

og Ende ſiet / ſu riemen /| ten / Sane / zijt tel gemaet/
 

ſeggende Pefu au Sane | uive fanden zijn U vergelen. 

Gadte/ Wat Gebben uu) 3 Ende ſiet/ fammige Her 

met u [te doen}? Zijt gu Scheꝛiftgeleerde fender ín 

Bier gekomen om ank tepu⸗ haerſelven / Deſe laſtert 

nigen voor den tijt? [Godt]. El 

go Ende verre van haer) 4 Ende Jeſus fiende Gare 

was een ſtudde beter ſwjnen gedachten / ſende / Waeram 

wendende. Zverdenckt gu quaet in uwe 

ar Ende He dunvelen har Gerten 2 | | 
5 Pant 



Cap. 9. % Euangelrum Matthei. raf. 12 
5 Want fuat is lichtelicker / 13 Doch gaet henen ende te ſeggen / De fanden zijn ul leert/ wät et zij / Ack tuil bergeben: afte te ſeggen/ barmhertighent/ ende niet Staet ap ende tuandelt 2 offerbhande. Want ick hen 6 Doch op dat on moogt | niet gekomen am te roepen 
eten / dat de Sane dek rechtveerdige/ maer ſon⸗ menſchen macht heeft opdaers tat bekteeringe. 
der aerden De fondente ver⸗/ 14 Doe quamen de diſcipe⸗ geven/ (dae fende Gu tat len Jaannis tat hem/ſeggen⸗ ben geraerſtten /) Staet op/| be / Waeram vaſten tun ende neemt uin hedde op/ ende) de Pharifeen Geel / ende uwe gaet Genen nae um bung, diſcipelen en vaſten niet & 7 Ende hr opgeftaen zijnde 15 Ende Jeſus fende tot gingh Genen nae fijn huns, haer / Yannen oock de brun⸗ 8 Defcharen nu [dat | ffen- laftsſttinderen treuren/ fan De/ hebben Haer verwon— lange de bꝛundegom Gy haer bert/endeBoathberbeerlickt/| if? Maer oe dagen fullen hoz Die foodanige macht den men / wanneer de brundegom menſchen gegeven hadde. van haer ſal wechgenomen 
9 Ende Jeſus van daer zĳn / eñ dan ſullen fn vaſten. unortgaende / (aah een men-| 16 Goch en fet niemant fche in het talbunsfitten/ ge⸗ eenen lap angevolt laken op « naemt Mattheus: ende fen- | een auùt tieedt 5 luant deffel- de tat hem / Bolgt mu. Ende ten aengeſette lan fcheurt af hu opſtaende voſgde Gem. ban bet kleet/ ende daer ro Ende het gefchiedde als | wozt een erger fcheure. hu in het Bunt [Matthei] 17 dar men Anet geenen aenfat / fiet / vele tollenaers nieuſnen fuijn ín oude [le- ende ſandaers quamen ende der ſacken: anders ſo ber⸗ ſaten mede aen/ met Jeſu/ ſten de [leder |facken/ ende ende fijne diſcipelen. De wijn wozt untgeſtort/ 11 Ende de Phariſeen (dat] ende de [lederdfacken herz ſiende / ſenden tot fijne biz | derven: maer men doet nieu⸗ cipelen/ Waerom eet uw'l en wijn ín nieuwe [leder-J Weeſter met de taïtenaren facen / ende ende te flamen ende fandaren > waden Behouden. 12 Maer Lefur [fulcks]haa-| 18 Als bn defe binnen tot rende / fende tat haer/ Diel haer ſprack / fiet een Oterfte geſant zijn en hebben ben|guam ende aenhabt hem / Medicijnmeefter niet ‚han/feggende/ aijn dochter ig noode/ maer bie ſieck zijn. nu terftant gejtorben/ doch 

| komt 



kamt ende teut uwe hant op 
haer / ende ſy fal leben. 
19 Ende Jeſus opneitaen 

zijnde volgde hem / ende fijz 
ne difcipeien. 
20 (Ende ffet/ een vpzouwe / 

die twaelf jaren Get bloet: 
vloenen gehadt hadde / Kaz 
mende tot hem van achtez 
ten / raeckte den zaam fijz 
nes fleet aen. 

4 Euangelium aPatthei. sl 

Sz } ed 

framen was/quamen de blin⸗ 
be tat hem. Ende Jeſus fende) 
tat haer/ Gelooft gqu/ Dat) 
ict Dat Doen kan: Su ſen— 
ben tat Gem/ Ha Heere. 
29 Poe raecktte hy Gare 

gagen aen/ feggende/ U 
nefchiene nae wiu geloope. 
go Ende hare aagen zijn nez 

opent geworden. Ende Hed 
ſus heeft haer feer ſtrengelick 

er Want ſu fende in Gaer-|Gerhaden/ ſeggende / Siet/ij 
ſelven / Indien ick atleentick | dat het niemant en wete. 
ſijn leet aenralte / fafatick| 31 Maer ſu untgegaen zijn 
geſont Wa2den. 
22 Ende Jeſus hem omkee⸗gemaeckt / door Hat gehee⸗ 

rende / ende haer ffende/ (ene | fe lant. 
de/ Zijt wel gemoet dochter / 
uw geloove heeft u behou⸗ ſiet fa beachten fp tat bet 
den, Ende be vrzouwe wiert |een menſche/ die ſtom ende 
gefant tan deſelbe ure af.) 

23 Ende alg Jeſus in het| 33 Ende als be dunvel unt⸗ 
huns dek Oberſten guam/|netuarpen was/ ſprzack De 
ende ſagh de pijpers ende De 

woelende ſchare/ 
24 Sende hutat haer / Ver⸗ 

treckt / want het dochterſten 
en is niet daat / maer ſlaept. 
Ende fn belachten hem. 
25 Als nu de fchare untge⸗ 

dzeven was / gingh hu in/ 
ende greep hare hant: ende 
het dochterkten ſtont op. 
26 Ende bit geruchte gingh 

unt / door dat geheele lant. 
27 Ende alé Jeſus van Haer 
voortgingh / zjn hem twee 
blinde gevolgt/ 

Davids ontfermt u onſer. 
28 Ende als hp in huns ge⸗de / wert innerlick met ont 

roepende ſieckten ende alle gualen anak 

ende ſeggende/ [Gy] ſone der den volcke. 

de / hebben Gem ruchtbaer 

32 AE deſe nu untgingen/ 

ban den dunvel befeten Mat. 

ftamme. Ende Be fcharc: 
verwonderden haer / ſeggen⸗ 
de / Daer en if nout desge⸗ 
lücks in Iſraël geſien. 
34 Maer He Phariſeen ſeu t 
den / Wu werÿüt de dunvelen] 
unt / doorz den overſten Der 
dunvelen. | 

alie be fteben ende uiecken / 
teerende in hare Sunago4 
gen/ ende peediktende Gelk 
Euangelium Hef Yoninckt 
rijcks/ ende geneſende atie 

36 Ende hu He ſcharen ſien⸗ 

fers 



_ 

cas. Io, (Eeen Matthei. Fol. 13 
ferminge beweegt aber haer; | in eenige] ftabt ber Samar | ‚am datfe vermoent ende bere | citanen. 

ſtront waren / gelijck fcha-| 6 Daer gaet geel meer bez pen / die geenen herder en | nen tat te berlarene ſchapen Betten. _ [deg huns Pfraëis. 
7 Doe fende hu tot fijnel 7 Ende benen gaende paer diſcinelen/ De onnft ik wel | dicht / ſeggende/ Wet War groot/ maer de ärbenders nincktrjck ber Gemeten ig zijn wennige. naeby geſtomen. 

38 Biddet ban den Weerel 8 Geneeft de krancke / ren: 

in fijnen aaaft uatftaate. doode op/ werpt be dunvelen Det ro. Canittel. unt. Ön hebt het om niet 

len tat hem geroepen) 9 Én verkrijgt u nach rout/ hebbende / Heeft haer macht | tach fflber/narh koper [gelt] 
geeften/ om deſelve uutte| 10 Noch male tat den werpen / ende am alte fieckte|luech/ nach tinee rocken / 
2 Oenamen nu ber twaelf Want be arbeuder ik fijn Aoſtelen zijn defe : De eer? voedfel weerdigh. 
ende Andzeas fijn broeder :| Glecke au fuit inkomen / onz AJacobus be [fonc] zebebei /| derfaeckt wie daer in weer— 

3 Philippus ende Barel tat dat au [daer ]untnaet. holomeus: Chomas endel 12 Ende alg mt in het huns 

obus de [fone] Alnhei/ ende 13 Ende indten dat huns Lebbeus taegenaemt Chad⸗ weerdigh i&/ fa kome uwe 

4 SimanCananitef / ende indien Bet niet teerbigh en udas Iſcariotes/ die hem 
ft. der tot u. 

| 

— ene a — 

ande 

EE 

des oooſts/ dat Gu arbenders nigt de melaetfche / meckt he 

| | Ee fijne twaelf difcipe- | ontfangen/ neeft het om niet. 

jSegeven Ober de onrennein uive voerdels. 

ende alle quae tegenefen. {noch fchoenen/ nach ftaf: 

Ute/ Siman nefent Petrus/| rr Ende in tat ftaùt nfte 

nde Joannes fn broeder. | dirh is: ende blijft aldaer 

Mattheus de toltenaer : far gaet/ fa groet het felve, 

eus. vrede ober dat felbe: naer 

is / (a Heere üwe zede ine: 

I4 Ende fo nemant u niet 
en fal ontfangen/ nach utue 
woorden haaren / untnaen- 
de unt dat huns / afte unt 
deſelve ftant/ ſchuddet het 
ftaf uwer baeten af. 

t5 Dao: 

Mtgefanden/ ende haer bez 
el gemeen / ſeggende / Gu 
amſult niet hHenen gaen op 
mn wegh ber Wendenen / 
ach guten fuit niet ingaen 



— 

capo, )jfs 
15 Vaofdact fegge ick u/ 

Het fal den lande ban Sodo⸗ 
ma ende Gomoꝛra verdraeg⸗ 
ticker zijn in ben daat des | fe ſtadt vervolgen / vliedt in 

aozdeelf / Han deſelve ſtadt. de andere : Want voorwaer 
16 Siet/ ick fende u als ſegge icku/ Guen fuit [uwe 

fchapen in t midden der wol⸗ 
ten: Zit dan voozſichtigh 
gelijcſt de flangen / ende op⸗ 
recht gelijck de dunven. 
17 Maer tuacht u voor de 
menſchen: want ſu ſullen 
u obveriebveren in De KRaets⸗ 
vergaderingen / ende in hare | hj 
Sunagogen ſullen fn u gees: 
felen. 
18 Ende gu ſult aack boa? 
Stadthouders ende Konin⸗ 
gen gelendet worden/ am 
mijnent wille / haer ende den 
Hendenen tat getungeniffe. 
19 Doch Wanneer fr u over⸗ 
leberen/ fa en fuit qu niet 
beſorgt zijn / hoe of wat on 
fmgeken fuit. Want het fal u 
in deſelve ure gegeven wor⸗ 
den / wat out ſpreken ſult. 
oo Want qu en zijt niet Hie 

ſpreket / maer [’tis | de Geeft 
uwes Paders / Hie in u 
ſpreeckt. 
or Ende [de eene} bꝛoeder 
fat [den anderen] bꝛoeder 
averlebveren tat de daat / en⸗ 
ne de vader het Kint : ende De 
kinderen ſullen opſtaen te— 
gen de auders / ende ſullenſe 
dooden. | 
22 Ende gu fuit ban allen 
gehatet worden am mijnen 
name: maer ùie bolftandigh! eg En worden niet TEER 

muſck⸗ 

Euangelium Matthei. | 

ſal blüjven tat den eunde/ 
ee 

fi die ſal ſaligh worden. 
23 Wanneer fn u dan in Dez 

reyfe door] de fteden Iſraels 
uiet ge-eundigt heben / of 
de Sane dek menschen fati. 
geftamen zijn. | 
o4 De diſcipel en is nietij 
toen den meefter/ nach, 
de dienſtknecht boven ſjnen 

hoe eel te meer ſjne huns 
genaaten 2 
26 En ozeeft dan haer niet: 

want daer en ië niet bedecttt / 

t weſck niet en fat antdeck 
worden / ende verborgen / 

t welckt niet en ſal geweten 
worden. 
27 tGene ick u ſegge in Def. 

dunſterniſſe / ſegget ín ER 

licht: ende’t gene gu hoort, 
in de oore / meedickt dat At 
de Daken. k 
23 Ende en veeeſt u nietig 

voor de gene Die het lichaenijk: 

dooden/ ende De ziele niet 
en fronnen baoden: ari 
vreeſt beet meer hem / DIER 

gende ziele ende lichaem tan 

verderven in de Helle. 



Cap. rr. 9) Euangelium Matthei. Fol. 14 uſchnens am een pens) 38 Ende die fijn krunce niet ningen Gerkacht: Ende [op hem] en neemt/ ende Mt niet één ban defen en fat apjna en balgt / en is mijng niet de aerde vallen fander uiven weerdigh. Dader, 39 Die fijne ziele vindt / fat 30 Ende nackt uwe Ganren deſelve verlieſen: ende Hie hek hoofts zijn alte geteit. fijne 3ieïe ſal verloren heb⸗ 31 Cn beeeſt dan niet / guben om mijnent fuilie/ far gaet bele mufchkeng te bo deſelbe binden. | hen. 40 Die u ontfangt/ antr 
fangt mu: ende bie mu ant 
fangt / antfangt hem/ bie 
mu gefanden heeft. 
41 Die eenen Peanheet 

ontfangt ín den naem eens 
Peopheten /ſal ben taan eens 
Pranteten ontfangen: en- 
De die eenen rechtveerdigen 
antfangt in den naem eens 
rechtveerdigen / ſal ben taan 
eens rechtveerdigen ontfan 
gen. 
42 Ende fa wie één ban de⸗ 

fe ſtlenne te beincken geeft 
alleenlick eenen beker dvout [waters ]/ ín ben name eens 
diſcinels / voorwaer ſegge 
ict u/ bh en ſal ſjnen taan 
geenſins berliefen. 

_ Det rr. Capittel. 
bft bet is geſchiet / boe 

Jeſus ge-enndigt hadde 
ſüne twaelf diſcipelen heue- 
len te geven / dat hu ban Haer 
voortgingh/ om te teeren 17 Die haber of maeder lief ende peeditten in Gare ſteden. eeft koen mu / en ig mijns) oe Ende Goannes in He nez BE meerbigh : Ende Die fane | banckeniffe nehaapt hebben tE Bochter Ïief heeft hatten | de de mercken Chziftf / ſondt ú. en is mijne niet weer 

32 Cen negelick ban die mu 
belijden fat voor de men 
fchen / dien fat ick aac belij⸗ 
den voor mijnen Pader / die 
in de hemelen [is]. 
33 Maer fa wie my bere 

laachent ſal hebben voor be 
menfchen/ dien ſal ick oock 
berlaachenen voor mijnen 
Dader /äie in be Hemelen [is]. 
34 En mennt niet dat ick gez 
tomen Gen om bebe te bren⸗ 
den op De aerde : Ickt en Gen 
tiet getamen am beede te 
Rennen / maer Het fweert. 
35 Want ickt ben gekomen 
im den menfche tweedrach⸗ 
inte maken tegen fĳnen 
ader / ende de dachter tegen 
ate maeder/ende de fchaon: 
achter tegen hare ſchoon⸗ 

et 
6 Ende ftt Cfullen] des men- 
jen banden [worden] / bie 
e hunsgenooten [zijn]. 

twee Gan fijne bifcipelen. À 
3 Ende fende tot hem/ Zijt 

5 e gu 
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Cap. rr. Pr! Euangelium. Matthei 

mt de mene Die omen faude / 
_af verwachten wyeenen an- 

deren 2 
4 Ende Jeſus antiuaa2dde 

ende fende tat haer: Gaet 
benen ende boodſchapt Jo⸗ 
anni weder /’t gene au haa 
ende fiet : | 
5 De blinde worden ffende/ 

ende de freupele wandelen / 
de melaetiche worden geren 
uint / eit De doove hooren/ de 
doode worden opgemerkt / 
ende Den acmen wozrt Get 
Euangelium verſtondigt. 
6 Eñ ſaligh is hu/die aen mu 
niet en fal ge-ergert worden. 
7 Als nu deſe Genen win 

gen / heeft Jeſus tat de ſcha⸗ 
ren beginnen te (engen Han 
Joanne / Nat zijt an untge⸗ 
gaen ín De woeſtijne te aen⸗ 
ſchauwen? Een riet dat han 
den uint ging ende weder 
beweegt fua2t 7 
8 Maer luat zijt gu untge⸗ 

gaen te fien? Cen menfthe 
met fachte Hleederen hez 
Fleeùt: Siet biefachte [klee- 
deren] zagen zijn in Der Ro⸗ 
ningen hunfen. 
g Maer wat zijt gu untge⸗ 

gaen teſien? Een Prꝛopheet? 
Ja ick ſegge u/ oock veel 
meer dan een Propheet. 
ro Want deſe ik ’t han Den 

welcſten gefch2even ftaet/ [heeft den dunvel. | 
Siet ick fende mijnen Ennel| 19 De Sane des menfchen i 
voor uw aengeſichte / die gekomen / etende ende D2ink 
uwen wegh berenden ſal ſtende / ende ſu ſeggen / Sie 
baa2 u henen. 

rr Voorzwaer fenge ick u/ 
Onder de gene bie ban v2ou 
wen gebaren zijn / en ff nie: 

Joannes de Dooper: Pact 
tie De minfte is in het Lio 
ninckrick der Gemelen / iz 
meerder dan hy. 
12 Ende ban de dagen Jo 

nemen het ſelve met gewelt. 
13 Want alle de P2onhete 

ende De wet Gebben tot Ka 
annem toe gepropheteert. 
14 Ende fa an Get wilt aen 
nemen / huik Cliaë bie ka 
men faude, , 
15 Wie oaren Geeft am til 
hooren / die hoore. 
16 Dach waer by fal ick di 

geflachte vergeljcken? We 
is nelijctt de Kinderkens / àl 
ap De merckten fitten / enù 
haren gefellen toernepen/ J 
17 Ende ſeggen/ Nn heli 

ben u op De flunte gefpeelt, 
ende mt en Get niet gedanst 
Wn hebben u Klaegliede 
gefangen/ ende np en hel 
niet geweent. J 
18 Want Joannes is geſto 

men nach etende nach drine 
kende / ende ſu ſeggen / 

daer / een menſche [die Jeer 
vꝛaet/ 



Cap. ro. ) / Euangelium Matter. Fol. 15 
vbꝛeaet /en ë wij ſunner lis]/ deſelve ben ſtinderſtens ge— een vrient van toſlenaren en⸗ openbaert. 
de ſandaren. Doch de We⸗ 26 Aa Wader / want alſoo hent is — — ge⸗is geweeſt het Welbehagen worden van Gare Kinderen. voor u. 
20 Doe began hu de ſteden/ 27 Alle dingen zijn my over⸗ in dewelcke ſijne ſtrachten gegeten ban mijnen Wader : meeſt gefchiet waren / tejende niemant en Hent den herluiten/ om datfe Haer | Sone ban de Vader / nachte niet bekeert en hadden. nemant en Fent den Vader 2r Weeudharazin/ wee u dan de Sane / ende dien het Bethſaida: Want fu in Cn- de Sanen wil openbaren. rugende Sidon de Érachten| 28 Ktomt hertuaerts tat mu ‘waren gefchiet / die in u gez | alle bie vermoent ende helaft Schiet zijn/ fm fauden Haer! zút/ ef ick fal u ruſte neben: eertijts in ſackt ende affche| 29 Meemt mijn jack on u / bekeert hebben. ende leert han m / dat ick 22 Doch ick ſegge u/ Wet |fachtmacdinh ben / ende ne- fal Cra ende Sidon ver-|deiah van Herten : et nu fuit draeglickter zijn in den dant | tufte binden taaz uwe ziefen. bef oordeels/ dan ulieden, 30 Want mijn jack is facht/ ‚23 Ende gu Capernaum / | ende mijn Taft ig ticht. die tot den hemel tor zijt ver⸗ Pet ro. Tapittel, haant/ ou zult tat de helle | TD dien tijt gingh Jeſus op tae nebergeftaaten arden. Leenen Saùtathaani daa? Want fo in Sodoma die | Het gezaende / ende fijne die⸗ trachten twaren gefchiet /| cipelen habben honger / en- de in u gefchiet zün / ſunde begonden aren te pluckten oude tot op ben hundigen lende te eten. aagh gebleven zijn. 2 Ende de Phariſeen [dat] 24 Doch ick fenge u/ bat fende fenden tot hem/ Siet jet Den lande ban Sobama |utve bifcipelen buen dat niet erdeaeglicſter fal zijn in den |en is geaaeloft te doen / op agh des oordeeſs/ Han u. den Sabbath. JA 

3 Maer hr fende tat haer / 
25 An die ſelbe tijt ant- 

En hebt au niet gelefen tat 
aasde Jeſus ende fende / 
fci Danke u Vader / Deere Dabid gedaen beeft/ Dae es hemels ende der aerden /\bhem hongerde/ ende haet AEM Defe dingen haa Hen | hie met hem [waren]? ien ende Gerftandigen| 4 Ko dat hu gegaen ig in egen hebt / ende hebt |Het hunt Gabte/ ende de 5 

B 3 toon⸗ 
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cap. i2. Euangelium Matthei. 

toonbrooden gegeten heeft / So is't dan op De Sabbath⸗
 

pie Gem niet geoozrloft War gagen geoorloft fuel te hoen. 

ren teeten/ noch vock haer | 13 Doe fende Gu tat Dien 

die met Gem [waren] / maer meufche/ Streckt uwe hant 

gen Pziefteren alleen. uut ; ende Gu ſtreckteſe unt / 

5 @fen hebt qu niet geleſen |ende (lt wert herſtelt / geſont 

in de wet / dat de Pueſtersgelück de andere. 

ben Sabbath onttegligen| 14 Ende be Pharifeen unt⸗ 

inden Tempel / op de Sate gegaen zijnde hielden t' ſa⸗ 

trathbagen / ende [nochtans] | men raet
 Legen hem / hoe ſu 

onſchuſdigh zijn? hem dooden machten. 

6 Ende ick fegge u/ dat) 15 Maer Jeſus [dat] we⸗ 

een meerder dan de Cempel | tende vertrockt ban Haer /
 enz 

Gier is. ge bete fcharen volgden hem / 

7 ®ach fa nu geweten had⸗ |ende Gu genasſe alle. 

bet/ \uat het zu / Aci tuil) 16 Ende geboodt Haer if 

bacmbertigheut ende niet ſcherpelick / dat ſn Gem niet 

— / op en ſoudt de openbaer maken en fauden. 

anfchuloige niet beraagdeelt | 17 Op bat vervult ſoude 

hebben. worden ’t gene geſproſten 

9 Want de Sone des men: is door Jefaiam Hen P20- 

fchenigeen Heere vocſt Lan pheet / ſeggende / 

den Sabbath. 138 Siet mijn knecht / welc⸗ 

9 Eñ van daer voortgaende/ken ick berkaren hebbe/mijn 

guam Guin hare Sunagoge. beminde / in welcken mijn 

zo Enbe ſiet Daer was een | ziele een welbehagen Geeft. 

menfche/ die een dorre Gant | Ack ſal mijnen Geeftop h
en 

Gabhe/ ende fm vraegden {eggen / eft hu fal het oordee 

hem / fengendbe/ Ait aac | ben Pepdenen 
verkondigen. 

zeoorloft opde Sabbathda⸗ 

gen te geneſen? (ap dat f 

hem machten hefchuldigen. 

mi Ende hufende tot haer / [be ftraten hooren. 

Wat mensche falder zijn an | 20 Vet geſtroocſtte viet er 

deru / die één ſchaep heeft / ſal bu niet ve
rbreſten / end 

ende ſo dat ſelve op eenen |Het roockende ſemmet en (a 

Sabbathdagh in een nracht [hu niet untbluſſchen / tat da 

hatt/ [die] het ſelve niet en | bu het oodeel fat untbren 

fat aengrijpen eñ untheffen? |gen tat overwinninge. | 

re Hoe Geel gaet nu PEN) 2E Ende in fjnen name fu 

menſche een fchaep te boven? (en be Hendenen —— 
oo 

of 



| Cap. 12. 

22 Doe 

hefeten/ [die] blint ende ſtam 
fwas] / ende hu genas hem / 
alfa bat de blinde ende ſtam⸗ 
me / bende fprackt ende fant. 

23 Ende alle De ſcharen Ont: 
‘fetteden haer / eñ fenden/ Ak 
niet deſe De Sone Davids? 
af maer de Pharifeen [dit ] 

me 
Deſe en werpt de duwelen 
niet uit / Ban daar Beölze⸗ 
hut/ den overſten Der dun⸗ 
elen. 

hare gedachten / fende tot 
haer / Een peder Konincſt⸗ 
rijcſt dat tegen hemſelven 

dat tegen hemſelven verdeeſt 
is / en ſal niet beſtaen. 
26 Ende indien De ſatan den 

Beẽölzebul de dunbeſlen unt 
werpe / doop futen werpenſe 

dan uwe ſonen unt? Daerom 
ſullen bie uwe rechters zijn. 
28 Maer indien icſt Daag 
4e Geeft Godts de dunve—⸗ 

Ten untwerpe / ſo is dan het 
Aoninckricktt Godts tot u 
| — 

Ofte hae ſtan nemant in 
| 5 un - # eend ſtercken inktaz 

men / ende fijne baten ante 

od 

Fol. 16 3/ Euangeltum Matthei. 

| tat hem gez den fterchen gebonden heb⸗ 
eacht een Gan den Dupvelfbet ende alsdan fal Gu fijn 

Guns berooven. 
go Wie met mu niet en if / 

Die ig tegen mn: ende wie 
met mu niet en Lermadert / 
die berftrant. 
gr Daerom ſegge ick u/Al⸗ 

le ſonde ende laſteringe ſal 
den menſchen vergeven wor⸗ 

oort hebbende ſenden / den: maer De laſteringe te- 
gen den Geeft en ſal den men- 
ſchen niet vergeven waden. 
32 Ende fa wie [eenigh] 

woozt geſproſten fal hebben 
25 Doch Jeſus Kennendeftegen den Sone dek men— 

ſchen / het ſal hem vergeven 
worden: maer fa Wie tegen 
den Wenlinen Geeft fal ger 

verdeelt is / wort verwoeſt / Iſproſten hebben / het en fal 
eñeen neder ſtadt / afte huns / hem niet vergeben worden / 

nach in deſe eeuwe / nach in 
de toeſtomende. 
33 Ofte maeckt ben boom 

goet / ende fijne beucht noet: 
afte maeckt den boom guaet/ 
eñ fijne bucht nuaet. Want 
uut de vzucht wort be baom 
geſtent. 
34 Gr adderen gebzroedſels / 

hoe Kont on goede dingen 
ſpreſten / Daer an boos zijt: 
want uut Den obervloet bes 
herten ſpreeckt de mant. 
35 De goede menſchebrengt 

naede Dingen voozt unt Den 
goeden fchat dek herten / en- 
de De booſe menfche brengdt 
booſe dingen Loot uut ben 
booſen fchat. 

raoben/ ten zu bat hu eerft | 36 Marr ick fengeu/ bat 
et B 4 gan 



Za if 
Ús 8 
Kad 

dap. 12. 

ve menſchen fuilen gefp2az 
ken Gebben / ſu Wan ’t ſelve 
ſullen rekenſchap geben in 
gen dage Dek oordeels. 
37 Want unt uive woorden 

fuit gu gerechtveerdigt wor⸗ 
den / ende unt uwe woorden 

ſult gu veroordeelt worden. 
38 Doe antwoordden ſom⸗ 

mige der Schäiftgeleerde 
ende Phariſeen / ſeggende/ 
Weefter / un wilden ban u 
[wel] een teecken ffen. 
39 Maer hu antwoordde 

ende fende tat haer / Het boos 
ende overſpeligh geflachte 
gerfaeckt een teecken : ende 
haer en fal geen teechen gez 
geven oden / dan het teec- 
ken Jone des Propheten. 
40 Want gelijck Jonas drie 

dagen eñ Dzie nachten was in 
Ben bunck bef walviſchs / al 
fan falde Sane des menschen 
drie hagen ende Die nachten 
weſen in het herte der aerde. 
ar De mannen ban Rineke | 

ſullen opftaen in het oordeel 
met dit geflachte/ ende ſullen 
‘tfelbe veroordeelen: want 
fu hebben haer bekeert op de 
peediktinge Lane. Ende fiet 
meer dan Jonas is hiet. 
42 De Koninginne Lan ’t 

zunden fat opftaen in Get 
oo2deel met dit geffachte / 
ende 't ſelve veroordeelen: 
want ft if geſtomen Gan de 
ennden der aerde/ om te hoo⸗ 
ren be wijshent Salomons. 

d Euanneinum Matthei. 
van elckt noet woort 't welck) Ende ſiet meer van Salo: | 

man is hiet. 
43 Ende anneer de onrey⸗ 

ne geeft Lan Den menfche 
untgegaen is/ſo gaet hu door 
ba2re plaetſen/ ſoeckende 
tufte/ ende en vindtſe niet. 
44 Dan feat hu/ Ack ſal 
wederkeeren in mijn huns / 
ban ‘waer ict untgegaen ben : | 
ende Komende bindt hu het 
ledich met beſemen ge 
keert/ ende verciert. | 
45 Dan geet hu henen enz Ù 

be neemt met Gem fehen ans 3 
bere geeſten Boofer dan hu 
felve/ ende ingegaen zijnde 
woonenſe aldaer: ende Get 
laetſte deffelben menſches 
wort erger dan het eerſte. 
Alſoo fal het oock met Hit 
boos geflachte zijn. 
46 Ende als hu noah tot 

be ſcharen ſprack / fiet fijne 
maeder ende broeders ftanz 
den bunten / ſoeckende Gem 
te ſprekſten. 
47 Ende nemant ſende tot 
hem/ Siet uwe moeder enz 
be uwe broeders ſtaen [daer] 
— faekende u te ſpre⸗ 
en. 

48 Maer Gr antwoordende 
fende tot den genen die hem 
[dat] fende/ Wie is mijne 
maeder / ende wie zijn mijne 
brꝛoeders? 
49 Ende fijne hant unt⸗ 

ftrecktende aber fijne diſcipe⸗ 
len / ſende / Siet mijne maes 
der ende mijne broeders. 

zo Pant 



Cap. 13. — Euangelium Matthei. Fol. 17 

zo Want fa wie den wille [het ander tſeſtigh / ende et 
nijns Vaders doet die ín de 
zemelen is / Defelve ik mijn 

ander dertigh [vout ]. 
9 Wie oaren Geeft am te 

Zoeder / ende -fufter/ ende hooren / Die hoore. 
noeder. 

Pet 13. Capittel. 

Lunt den hunſe gegaen 
ijnde / fat by De zee. 
2 Ende tat hem vergader⸗ 
ren uele ſcharen / fa dat hu in 
sen ſchin gingh ende nederz 
at / ende alle De ſchare tant 
ip Den oever. 
3 Ende hu fprack tot haer 
zele Dingen doozr gelĳjcker 
riffen / ſeggende / Siet een 
saener gingh uit am te 
jaepen : 
4 Enbeals fn zaende / tiel 
en Deel [zaets | bit den wegh: 
ende De vogelen guamen/ en” 
ze aten dat ſelve op. 
k Ende een ander [deel] 
stel op fteenachtige [plaet- 
en] / daer het niet beel aerde 

ro Ende de diſcipelen tot 
hem ſtomende ſenden tat 

nde te dien dage Jeſus hem Waerom fpeeeckt gu 
tat haer boa2 gelĳjckteniffen 2 
ir Ende hu antwoordende 

fende tat haer / Om dat het u 
gegeten ik De verborgenhe⸗ 
den des Konincſtrijcks Her 
bemeten te weten / maer dien 
en is't niet gegeven. 
re Want wie heeft / Dien ſal 

gegeven worden/ ende hu 
fat avervloedelickt hebben: 
maer wie niet en heeft / van 
dien ſal genomen waden 
oock dat hu heeft. 
13 Daerom ſpzeſte ickt tat 

haer doorz gelijckeniſſen / am 
dat ſu ffende niet en fien / en= 
de haarende nieten hooren / 
nach oock berftaen. 
14 Ende in haer wort de 

en hadde / ende Het gingh | Pzaphetie Jeſaie vervult,/ 
cerftant ap / am dat het veen | die ſegt / Met het gehoor fuit 
afepte van aerde en hadde. fan Gaaren / ende geenfins 
6 Maer als De anne opne: | berftaen : ende fiende fuit mi: 
aen was / fa ig t verbrandt | fien / eñ geenfins bemerken. 
geworden / endeam dat het| 15 Pant het herte deſes 
eenen wortelen hadde / if volcks ik dicht getuazden /en- 
st verdort. de fn Gebben met den ooren 
rags een ander [deel] ſwaerlicſt gehoort / ende ha— 

tel in De Daanen: ende De fre vogen Hebben fm toene 
Bee wieſſen op / ende) Haen : opdat ſy niet t° eeniger 
erſticktten het ſelve: tijt met ben aagen en fauden 

Ende een ander [deellffien/ ende met Hen aaren 
Lin De goede aerde / ende | hooren / ende met der herten 

gaf beucht / Bet een handert/| Gerftaen / nbr haer belier- 
; 5 ren 
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Cap. 13. GEuangelium Matthei. 

ren/ ende ick haer genefe. bezaent is / deſe is De gene Die 
het woort hoort eñ verſtaet / 16 Doch uwe gogen zijn ſa⸗ 

tigh/am dat fu ſien ende uwe 
aaren / am dat fn haaren. 
17 Want voorwaer ick ſeg⸗ 

ge u/ dat bele Propteten enz 
ge rechtveerdige hebben bez 
geert te ffen de Dingen die gu 
fiet / ende en Gebhen[ fe [niet 
gefien; ende te haaren die 
bingen bie gu hoort / ende 
en Gebben(fe] niet gehoort. 
18 Gy dan hooꝛt de gelüc⸗ 

ſteniſſe tan den zaener. 
19 Als nemant dat woort 
des Koninckrijcks hoort/ en⸗ 
de niet en verſtaet / fa ſtamt 
de booſe / ende ruckt wech 
‘tgene infjn herte gezaent 
waãs. Defe if de gene Die bu 
ven wegh bezaent is. 
ao Maer die in ſteenach⸗ 

tige [plaetfen] bezaent is/ 
deſe ig de gene Die het woort 
hao2t / ende bat terftant met 
geeugden ontfangt. 
or Doch hu en Geeft Geer 

nen woztel in Gemfelben / 
maer is haag eenen tijt : ende 
als verdruckinge of vervoſ⸗ 
ginge komt / am des woorts 
wilſe/ fa wort hu terſtont 
geergert. 
22 Ende die in De doornen 

bezaent is / deſe if De gene 
gie het woort hoort / ende De 
ſarghuldighent Hefer werelt / 
ende de verſendinge des rijck⸗ 
doms verſtickt het woort/ 
ende Get wort onbruchtbaer. 
23 Die nu in de goede aerde 

bie docſt vpucht draegt / ende 
voortbrengt/ De een hon— 
dert / de ander tſeſtigh/ ende 
de ander dertigh [vout |. 
24 Een andere gelijckeniſſe 
heeft hu haer voorgeſtelt/ 
ſeggende / Get Koninckrijck 
ber hemelen is gelückt een 
menfche/ die gaet zaet zaeu⸗ 
be infijnenacker. - 
25 Ende alg He menschen 

fliepen / quam fijn baant en⸗ 
be zaende onkrunt midden in 
de tarwe / ende gingh wech. 
26 Dae het nu[tot) ſtruut 

opgeſchoten was / ef vrucht 
vdortbrꝛacht / doe openbaer⸗ 
de hem vock het antrunt. 
27 Ende de dienſtknechten 

tan den Heere def huge gin⸗ 
gen ende ſenden tat hem: 
Heere) en hebt gu niet goet 
zaet in uwen acker gezaent? 
ban waer Geeft Gu Han Hit 
antrunt. 
28 Ende huſendetot haer / 
Een vnandigh menfche Geeft 
bat gedaen. Ende de dienſt⸗ 
Fnechten ſenden tat hem / 
Witt on dan dat wu benen 
naen/ ende dat ſelve verga⸗ 
Deten 2 
og Maer hu ſende / Qeen/ 

op dat au het onttrunt ver⸗ 
gaderende/ aockt magelick 
met het felve de tarwe niet | 
uut en treckt. 
zo Taetfe bende te famen 

opwaſſen tat den oogſt /ende 
en —8 



gadert eet 

men fn mijne ſchuere. 
31 Een andere gelijckeniſſe 
heeft hu haer voozgeſtelt / 
ſeggende / Wet Koninckrijck 
der Hemelen is gelijck het 
maftaertzaet /’t welck een 
menſche heeft genomen / enz 
de in fijnen acker nezaent : 
32 Het welcke wel het minz 
fte is onder alle de zaden: 
maer wanneer het opoewas⸗ 
ſen is dan is 't het meeſte 
van de moesſtrunden: eñ het 
wort een boom / alfa dat de 
vogelen bek hemels omen 
ende neſtelen fn fijne tactten. 
33 Een andere gelijckeniſſe 

ſprack hutat haer / (feggen- 
de.) Wet Voninckrijck der 
hemelen is gelijckſt een ſuer⸗ 
deeſſem / welſte een beaute 
nam ende verbergde in drie 
maten meels / tot dat het ge⸗ 
heel geſuert was. 
34 Alle deſe dingen heeft 

Jeſus tot de ſcharen geſpro⸗ 
Hen door gelückeniſſen: ende 
ſander gelijckeniſſe en ſprackt 
hn tot haer niet. 
35 Op dat Gerhult faude 
worden / dat geſproſten is 
Bao? den Propheet / ſeggen⸗ 
Be / Ickſt ſal mijnen mant op⸗ 

en doa, gelijckeniffen: ich 
fal voortbreengen dingen die 

Cap. 13. (A {> Cuangelium Matter. 

ín den tijt des doguſts ſal ickt verbozgen Waren Lan de 
tat be maeuners ſeggen / Ver⸗grontlegginge der Werelt, 

dat onſtrunt / 36 Doe nu Jeſus de ſcha⸗ 
ende bindt het in Guffelen /fren [van hem] gelaten hadbe/ 
am ’t ſelbe te Gerbzanden :|aingh hu nae hund. Ende 
maer de tarte beengt te ſa⸗ ſijne diſtipelen quamen tat 

Fol. 18 

hem/ ſeggende / WDerklaert 
ang De gelijckeniffe ban het 
ankrunt Dek ackers. 
37 Ende hp antwoordende 

fende tat haer / die het goet 
zaet zaent/ ik De Sone def 
menfchen. 
38 Ende de acker/ if de we⸗ 

relt: ende het goede zaet / zijn 
de ſtinderen Dek Koninck— 
rijckts: ende het onktruut / 
zijn de kinderen des booſen. 
39 Ende He vnant die Het 

ſelve gezaent Geeft / is de duu⸗ 
vel: endede doyſt / is be vol⸗ 
eundinge Der werelt: ende 
ge maeners / zijnde Engelen. 
40 Gelijcſterwijs dan Het 

anfrunt bergadert / ende 
met Ger verbrandt wort/ 
aïfaa faï het [oock]zijn in De 
voleundinge deſer werelt. 
41 De Sone des menſchen 
ſal ſjne Engelen untſenden / 
eñ (nt ſullen unt fijn Koninck⸗ 
rück vergaderen alie De er— 
gerniſſen / ende De gene Die 
De ongerechtighent doen : 
42 Ende ſullen deſelbe in 

ben vyerigen oben werpen : 
daer ſal weeninge zijn ende 
ſtnerſſinge der tanden. 
43 Dan ſullen de rechtveer⸗ 

dine blinken/ gelijck be fons 
ne/ in't Koninckrückt hares 

B 6 _ Par 
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Cap. 13. 

Vaders. vi garen Geeft om 
ce hooren / Die hoaore. 

Wederom ik het Lior 
nincktrjckt ger hemelen gez 
ck een {chat in den acker 
berbozgen / welcken een 
menfche gevonden hebben 
de / verbergde ſdien]) / ende 
ban blütſchap ober denſel⸗ 
ben gaet hu henen ende ver⸗ 
koont al wat hu heeft / ende 
koopt dien ſelven acker. 
45 Wederom ik het Lior 

ninckrijckt der hemelen gez 
lijcſt een Koopman die ſchoo⸗ 
ne peerlen foeckt : 
46 Dewelckte / hebbende Één 

peerle Lan groote weerde 
gebonden / gingh henen ende 

2 4 Euangelium Matthei. 
den vnerigen oben werpen: 
daer ſal zijn weeninge ende 
Énerffinge der tanden: | 
51 Ende Jeſus fende tat 

haer / Hebt ou dit alles ver⸗ 
ſtaen? Su ſenden tat hem / 
Ja Heere. 

ze Ende hun fende tat 
haer: Daerom een pegelick 
Srhziftgeleerde in Get Waz 
ninckrijck Der hemelen onz 
derweſen / is gelijck een heer 
re De huns/ die unt fjnen 
fchat nieuwe ende oude din⸗ 
nen voortbrengt. 
53 Ende het ig gefchiet als | 

Jeſus defe gelijckeniſſen ge- Jk 
enndigt hadde / vertrockhu 
van daer. 

verkocht af wat hu hadde /| 54 Ende gekomen zijnde iu 
ende kacht deſelve. fijn baderlant / leerde hyſe in 
47 Wederom if het Úa-|hare Synagoge: fa dat fu 

ninckrtijchkt Der hemelen gez 
ck een net geworpen ín De 
zee/ ende dat allerlen ſoor⸗ 
ten [van viffchen) t° ſamen⸗ 

brengt: 
48 Det welcke wanneer het 

bal geworden if/ [de vis- 
fchers Jaenden oeberoptreck⸗ 
Ken/ ende nederfittende lefen 
het goede unt ín [hare] Gar 
ten / maer hetguade werpen 
ín wech. 
49 Alſoo fal het in De vol⸗ 

eundinge der eeuwen weſen: hein ge-ergert, Maer Je⸗1 
de Engelen ſullen untgaen / ſus fende tat haer / Een P2o⸗ J 

haer antfetteden/ eit fenden/ 
Pan waer [komt] defen Die 
wijshent ende die Krachten 2 
55 Is Hefe niet De (ane Dek 
timmermans? enùc is fijne 
maeder niet genaemt Ma— 
ria / ende fijne heoeders Ja⸗ 
cobus ende Joſes / ende Sie f 
ian ende Judas? | 
56 Ende fijne ſuſters zijnſe 

niet alle bt oná? ban Waer J 
[komt ] dan defen dít alles? 
57 Ende fm Wierden aen 

ende He booſe unt het mid⸗ pheet en is niet onge-eert J 

ben Der rechtveerdige afz —*— ſijn vaderlant/ ende 
ſchenden: n ſjn huns. J 

zo Ende ſullen befelbe inl 58 Ende huen heeft aldaer J 
niet 

ad 



et 14. Capittel. 
T bier ſelver tijt hoorde 

Herodes de Viervorſt 
jet geruchte van Jeſu. 

a Ende fende tat ſijne 
Anechten/ Defe ik Joannes 

hu is opge 
vecktt ban de dooden / ende 
daerom wercken die ſtrach⸗ 
ten in hem. 
3 Want Herodes hadde 

Joannem gevangen genaz 
men/ ende hem gebonden/ eñ 
inden Kercker geſett / am Dez 
ſcodias de hunsbrouwe Phi 
lippi fijns broeders taille. 
Want Joannes ſende tat 
hem / Het en is u niet gez 
aoꝛrloft haer te hebben. 
5 Ende willende hem doo⸗ 
en/ veeesde hu het voſck / 

am dat ſu hem hielden voor 
een Propheet. 
6 Maer als de dagh Lan 
erodes geboorte gehauden 

wiert / danſte de dochter ban 
Herodias in het midden [van 
haer \/efi ſn behaegde Herodi. 
7 Waerom han haer met 

gede beloofde te geben / wat 
ſu oock enffchen ſoude. 
8 Ende nte vooren onder: 

recht zijnde ban hare moe⸗ 
ber/ fende / Geeft mu hier 
in een fchatel het hooſt Aar 
annif deg Doopers. 
9 Ende de KRoningh fuiert 

eure 
chten gedaen /jaenfaten/ gebood hy / dat 

van wegen haer ongeloove. bet „phaer] faude gegeven 
— Bet ra. Cauittel, | Wazden. 

bedroeft: Doch om de eeden/ | W 
ende Be gene Hie [met hem] vijfbrooden F twee viſſchen. 

7 

Matthei. Fol. 19 

ro Ende fant henen/ ende 
anthoofbe Joannem in den 
kercker. 
rr Ende fijn Ak wert gez 

bracht ineen ſchotel / en het 
dochterſten gegeben: ende 
fu beoenh het hare moeder. 
12 Ende fijne difcipelen qua: 
men/ ende namen het lic— 
aem wech / ende begroeven 
et ſelbe: ende mingen ende 

boodfchapten het Jeſu. 
13 Ende als Jeſus [dic] 

hoo2be/ bertrock Gu ban 
daer te fchepe/nae een woeſte 
plaetfealleen: eñ de fchjaren 
(dat }haorende/ zijn hem te 
boete gevolgt uut de fteden. 
14 Ende Jeſus untgaende 

ſagh een groote fchjare / ende 
wiert innerlictt met ontfer⸗ 
minge ober haer belveent/ 
ende genas hare Francken. 
15 Ende alá het nu aant 

wiert / quamen fijne diſcipe⸗ 
len tat hem / ſeggende / Deſe 
plaetſe is woeſt / ende De tijt 
is nu voorbungegaen: laet De 
ſcharen van u / op dat fn he⸗ 
nen gaen in De biecken ende 
haerſelven fpijfe Kaopen. 
16 Maer Jeſus fende tat 

haer / ’t En is haer niet ban 
noode Genen te gaen: geeft 
a haer te eten. 
17 Doch ſu ſenden tat hem / 
Wp en hebben hier niet dan 

18 En⸗ 



Cap. 14.  Cuangelium Matthei. 
18 Ende Gi feude/ Brengt | de hem on He zee Wandelen / |F 

my deſelve tier. wierden antraert/ ſeggende/ 
19 Ende hu beval de ſcharen Det ik een fpaackfel: ende 

neber te ſitten op het gras/ [fn ſchreeuwden van veeeſe. 
ende nam De vijf beaoden/en-| 27 Maer terftant ſprack 
De De twee viſſchen / ende op⸗ haer Jeſus aen / fengende / 
waerts {fende nae den hemel/ [Zijt goets moet / ick hen 
ſeggende deſelve:ende als hue |'t/ en zeeft niet. RET | 
fe gebzoſten hadde /gafbudef 23 Ende Petrus antwoord⸗ 
bzooden den diſcipelen / ende |De hem / ende fende / Heere/ 
de diſcipelen den Scharen. indien gu Get 3ĳt/ fa ge 
20 Ende natenalle/ ende biedt mn tat ute Komen op 

wierden verſadigt: ende fn het water. | 
namen op/ Bet operfchat| og Ende hu fende/ Komt: 
Der heacken/ twaelf valle |ende Petrus lam neder ban Ù 
ſtorven. het ſchin / ende wandelde ou | 
or Die nu gegeten hadden/ |Het water/ am tot Jeſum 

waren omtrent Lijf bunfent |te amen. ji 
mannen / fander de beautven | 3o Maer ſiende den ftercz 
ende kinderen. fen wint / wiert hu bebzeeft: 
22 Ende terſtont dwongh |ende als Gu began neder te 

Jeſus fijne diſcipelen in het ſinckkten/ vien hu / ſeggende/ 
ſchip te gaen / ende voor hem Heere behoudt my. 
af te varen nae b’anberzij-| 31 Ende FJeſus terftant de | 
de/ terwijle hu de fcharen [hant untſtekende green hem 
van Gem faude laten. aen/ ende fende tat hem/ 
23 Ende als hu nude ſcha⸗ Gy Kienngelaobige/ fuaers | 

ren ban hem gelaten hade om hebtgugewanſtelt? 
Be / lom Gr op den berghal-| 30 Ende ait fut in ‘tfchin | 
teen / om te hidden. Ende als geſtlammen \uaren/ ftilde | 
het nu avont laf gefuaoze |De wint. 
Den / fo was Gu daer alleen. 33 Die nu in ’t fchip [wa- 
24 Ende het fchip mas nu |ren]/ guamen ende aentbas | 

midden in De zee / zijnde in | den hem / ſeggende/ Waer: 
naat Gan be Gaten: ‘want lickgn zijt Godté Sane. 
de mint lag [haer] tegen. 34 Ende overgebaren zijn 
25 Saer ter vierder wa- de/ guamen fn in het fan 
ke Dek nachte / quam Jeſus | Gennefaret. | 
aftat haer wandelende op| 35 Ende als de mannen 
De zee. van die plaetfe hem wierden 
26 Ende de diſcipelen fien: [kennende / fanden fn indat 

ne 



Cap. 15. 

| 

die gualickt geftelt waren. 

Fol. ao 

er m = 

td, —— Euangelium Macthei. 
geheel omli de lant / en⸗ 7 Gugevennsde / twel heeft 
e Geachten tot hem alle) Jeſaias ban u gepzophe— 

teert / ſeggende / 
£ 36 Ende haden hem/ dat) 8 Dit volckt genaeckt mu 
Efu alleenlick Den zoom ſjns met Garen mande/ ende 
ktleets fauden magen aen-|eert mp metde lippen: maer 
prakken : 
[hem] aenrtaeckten/ mier 
den geſont. 

Det 15, Capittel. 
De guamen tot Jeſum 

| [eenige] Schaiftgeleer- 
Ide ende Pharifeen/ die ban 
SAerufalem [warenl/ ſeg⸗ 
gaende / 
gd 2 Waerom overtreden uwe 
Liſcipelen De infettinge der 
ouden? want fn en waſſchen 
Hhare handen niet/ anneer 

u antwoordende 
jaer / Waerom oz 

BSodts/door uwe infettinge 7 
4 Want Bot heeft geba 
den / ſeggende/ Eert uwen 
bader ent maeder : ende/ Wie 
bader ofte moeder bloecktt / 
die fal den doot ſterven. 
85 Maer ou fegt/ fa luie 

at vader ofte moeder fal ſeg⸗ 
ten: [Het is] een gave/ fo 

au bekt [alfoo] 

maeckt door uiue inſet⸗ 

ende ſoo Gele als haer herte houdt hem verre 
gan my. 
9 Dach te vergeefs eeren 
ſumn / leerende leeringen / 
[die | geboden van menſchen 
[zijn |. 
Io Ende alé hu He fchare 

tat hem geroepen hadde / 
fende hu tat haer / Hoort en” 
de verſtaet. 
rr ’t Gene ten mande in- 

gaet/ en antrennint den 
menfche niet: maer ’t gene 
ten mande uutgaet/ dat 
antrennigt den menfche. 
12 Doe guamen fijne dis— 

cipelen tat hem / ende fen- 
dentat hem/ Weet nn [wel] 
dat de Phariſeen defe reden 
hoorende/ ge-ernert zijn 
gewerſt? 
13 Maer hu antwoorden⸗ 

De ſende/ Alie plante/ Die 
mijn hemelſche Wader niet 
geplant en heeft / ſal untge⸗ 
roet worden. 
14 Laetfe Garen/ ín zijn 

blinde fenbélieden der hlin- 
den. Indien nu be blinde 
ben blinden lendt / fo ſullen ín 
bende in de gracht ballen. 
15 Ende Petrus antwoor⸗ 

ISodts gebodt ktrachteloos dende fende tat hem/ Ver— 
ſtlaert ons deſe gelijckeniſſe. 
16 Maer Jeſus ard 

ijt 



eden 

17 En verſtaet gu nogh 

ingaet / in den bunck komt / 

kingen / Hootflagen / over⸗ 

ſen / laſteringen. 

Cap. 13. ¶ Euangelium Matthei. | | 

Zijt aac gulieben als nogh ne fchapen des huns Afeatis. | 

onwetende 7 25 Ende fn quam endeaen- 

haât Gem / feagende / Deere 
helpt my d 
26 Pach hyu antimaapdde 
ende fende/ Wet en is niet 

Getamelictt Get brzoot Der 
rinderen te nemen / ende ben _ 

hondekens [voor] tetuerpen. 
27 Ende fu fende / Laer 

re: Hach De Gandekengeten 
aockt ban de beachskens/ 

gie Daer vallen Lan De tafel 

harer heeren. | | 
03 Dae antwoordde Fee 

ſus / ende fende tat haer / O 

renutue/ graat ik uw gez 

Taave / u geſchiede gelück at 
wilt. Eñ haer dochter wiert 
geſont van dier ſelver ure. 

29 Ende Jeſus van Haer ver⸗ 
treckende guam aen de zee 

van Galileen / ende lam op 
ben bergh / eñ fat daer neder. 
30 Ende vele ſcharen zjn 

tat hem geftamen/ Gekken: 
be by haer Freupele/ lins 
be / ftamme/ lamme / ende 

veie andere / ende wierpenſe 

voor be boeten Jeſu: ende 

hu genas befelbe. 
sr Alſo dat be ſcharen haer, 

verwonderden/ ffende De 

ſtamme ſpreſtende De lam⸗ 
me geſont / de Kreupele 

‘wandelende / ende de blinde 

fiende: ende fn verheerlick⸗ 

ten den Godt Araëls. | 
32 Ende Jeſus fijne diſci⸗ 

peten tat hem geroepen heb⸗ 

hende/ fenbe/ Ick uno 
n⸗ 

niet / dat al wat ten monde 

ende in De heymelickthent 

wort untgeworpen? 

18 maer bie Dingen/- die 

ten mande untgaen / komen 

voort unt het herte / eñ deſel⸗ 
be ontreunigen den menſche. 
19 Want uut het herte ſto⸗ 

men voort / booſe bedenc⸗ 

ſpeſen / hoerernen / dieve— 

rnen / valſche getungenis— 

oo Deſe dingen zijn 't die 

ben menſche ontrenunigen: 
maer Get eten met onge⸗ 
waſſchen Ganden en antren- 
uint ben mensche niet. 
or &nte Jeſus ban daer 

gaende vertrock nae De Deez 

{en ban Curuéende Sidon. 
oa Ende fiet een Chana⸗ 

neefche vrouwe unt die lant⸗ 

palen ſtomende/ riep tat 
heim / ſeggende / Heere [8) 

ane Davids / ontfermt u 

mijner : mijn dochter ig Deer” 

licft van den dunvel befeten. 

23 Bach Gu en antwoord⸗ 
pe haer niet een woort. Enz 

be fúne bifcipelen tat hem 
amende Gaden hem/ fear 

gende/ Laetfe ban u / want 
fp raent ons na. 
24 aNaer Gu antwoorden” 

be ſende / Act en Gen niet 

gefanden dan tot de verlore⸗ 

— 



dap. 16. 

J—— 
weegt over de ſchare om 

bat fn nu drie dagen bu mn 
ebleben zijn / ende en heb⸗ 

wijcſten. 
33 Ende fijne diſcipelen 

enden tat hem/ Van Waer 
(ullen Jun ſoo bele brooden 
nde fuoeftijne [bekomen] / 
zat fun ſulcſt een grate 
hare ſouden berfadigen 2 
34 Ende Jeſus fende tat 
jaer / Hoe teel honden hebt 
me Su femden/ Seven / 
nde wennige viſchſtens. 
5 Ende hu geboodt de 

haten neder te fitten op 
re aerde. 

37 Ende ſu aten alle / ende 
vierden verſadigt: ende ft 
ramen ap/ het averſchot ber 
Hocſten / ſeben olle manden. 
38 Ende die daer gegeten 

W/ Euangeluum MBatthef. 

et ontferminge Det 16. 

Fol. 21 

apittel. 
ie be Pharifeen ende 

Sadduceen tat Gem nez 
amen zijnde / ende [hem] 
berfoecktende / begeerden 
ban hem/ dat hu haer een 
teelten unt Den hemel fou 
de taanen. 
oe Maer hyt antwoordde 

ende fende tat haer / Als 
het avont geworden ik / feat 
gu / Shaan weder / want 
de hemel if coat. 
3 Ende des morgens / Her 

den onweder/ want de hee 
mel is drzoevigh root, Gu 
gevennsde/ Het aenfchijn 
Dek hemels weet ouivel te 
anterfchenten/ ende en Kant 
uu de teechtenen Det tijden 
uiet [onderfcheyden ] % 
4 Bet hoof ende overſpe⸗ 

36 Ende Gn nam de feben ligh weflachte verſoeckt cen 
teerſten: ende haer en ſal 
neen teechken gegeten Maze 
den dan het teechen Lane 
des Propheten. Ende haer 
verlatende gingh hu Werd. 
5 Ende als fijne difcipelen 

op d’ ander zijde geſtomen 
aren / hadden ſy vergeten 
brꝛooden [mede] te nemen. 
6 Ende Jeſus fende tat 

jadden / waren vier dunfent [haer / Siet toe / ende acht 
annen / fander De Gou um Lan den ſuerdeeſſem Der 
ven ende kinderen. Pharifeen ende Saddureen. 
39 Ende De ee ban! 7 Ende fn oberlendden by 
jem gelaten Gebhende / haerſelven/ ſeggende/ ['t Is ] 
nah hu in het ſchip / ende am Hat mn geen brooden 
tam in De lantpalen ban [mede] genomen en hebben. 
Magdala. 8 Ende Jeſus [dat gk 

e 



Cap. 16. Euangelium Matthei. | 

be fende fût haer / Patjanttuaopdende Genot / Gu 
averſegt Dn bu uſelven /|zĳt de Chriſtus / de Sone 
gu ſtleungeldovige/ dat guddes tebendinen Godts, WP 
geen brooden [mede] genasf 17 Ende Jeſus antwooz⸗ 
men en hebt? dende fende tot hem / Salinh k 
9 En berftaet nn nogh niet? zjt gn Simon Bar-Gana:f 

nach en gedenckt guniet) want — ende bloet en 
aen De vijf brꝛooden der vijf heeft u [dat] niet geopen 
dunſent mannen] / ende hoe baert maer mijn Water /f 
veelſtorven gu opnaemt? die in De hemelen is. 

ro Norh aen de Geven) 18 Ende ick ſeggeu vock/ 
beooden Der vier dunſent dat an zijt Petrus / ende on} 
Cmannen]/ ende hoe beelfdefe Petra fat ick mijn gek 
manden gu apnaemt 2 mernte houten : 
ir Goe en berftaet gu niet /poorten der hele en ſullen 

dat ick u ban geen h2oat gez | Defelbe niet overweldigen. 
ſprokſten enGebbe/[alsickfey-| 19 Ende ick ſal u geben De 
de, Jüat ga u wachten faudt |fleutelen Gan het Koninck⸗ 
han denfuerdeeffem Der Pha: | vijcht Der hemelen : eñ fa lats 
tifeen ende Sadduceen? gn ſult binden op Der aerden / 
re Daer berftonden ſy / Datffalin de hemelen gebonden 

buniet gefcat en hadde / dat | zĳn. Ende fa wat gu ontbin⸗ 
fn haer wachten fauden ban | den fuit op Der aerden / fal in 
den fuerdeeffem des beant /| de hemelen ontbonden zijn. 
maer tan de feere Der Phjarie| 20 Doe verboodt hu ſjnen 
feen ende Saddureen. diſcipelen Hat fm niemant 
13 Als nu Jeſus geſtamen ſeggen en fauden/ dat hu 

wäs in De deelen Cefareë) was Jeſus de Chꝛiſtus. 
Philippi / beaegde hu ſjneſ or Wan doen aen begon 
diſcipelen/ ſeggende / Wiel Jeſus fjnen diſcipelen te 
ſeggen de menfchen/ dat ickt /| vertaonen/ dat hu moeſte 
oe Sone bef menfchen/ben?|henen maen nae Jeruſalem 
14 Ende fp fenden / Same [ende bele lijden ban de Ou⸗ 
mine / Soannes be Daoper/| derlingen ende Oberpzieftes 
ende andere/ Eliaf/ endelren/ende Schziftgeleerden/ 
andere / Jeremias / ofte Één fende geboot worden/ ent 
bande Propheten. De ten Derden dage opne 
15 Dn fende tat haer /|lueckt worden. 

Waer on / Suite fent ou dat) ee Ende Petrus hem tat 
icft Gen 2 fich genomen hebbende/ Ges, 
16 Ende Simon Petruslgon hem te beftraffen/ fear 

gene 

KS 



af si 

Cap. 17. — Matthei. Fol. 22 

rende / Heere / Zijt) u gena⸗Het 17. Capittel. 
; bit en fal u geenſins E be na fef dagen nam 

fefchieden. Jeſus met hem Petrum 
23 Maer hu hem amkeeslende Gacobum/ ende Jo⸗ 
tende fende tat Petrum / |annem fijnen Gzoeber / ende 
(Baet wech achter mu fata \pzachtfe op eenen hoogen 
a/ anzijt mp een aenftoat : vergh alleen. 

fuant op en verſint niet DE| o Ende Gn wiert voor haer 
hingen bie Godts zijt / maer verandert ban gedaente / 
hie der menfchen zijn. …_ fende fn aengeftcht blonck 
24 Doe fende Jeſus tat ſj⸗ gelijck de fonne : ende fijne 

hie bifcipelen/ Sa nemant ileederen wierden Wit ger 
hechter mp wil Komen / die lijck het licht. 
herlaachene hemfelben / enz Ende fiet/ Lan Haer. 
je neme fijn ſtrunuce ap / enz wierden geften Moſes ende 
je volge my. T Elias/ met Hem t’ famen? 
25 Want fa luie fijn leben |fpzekkende. 
Val willen behouden / Hiefalf 4 Ende Petrus antwoor⸗ 

bt gele verlieſen: maer ſo dende fende tat Jeſum/ 
wie fijn leben Gerliefen ſal /Heere / ’tik goet dat lon 
am mijnent wille / die ſal't [hier zijn: fa an wilt / laet 
elve binden. ons hier die tabernakelen 
26 Pant wat haet 'eteen matten / voor u éénen/ enz 
enfche/ fo Gude geheele |be boor Moſes Éénen/ en 
erelt gewint / ende lùt [de éénen boa? Eling. 

chade fijner ziele? Ofte wat) 5 Dewüle hu nand ſprack / 
al een mensche gehen/ tot ſſiet een tuchtige wolcke 
oſſinge ban fijne ziele? heeft haer overſchaduwet. 

27 Want be Sone dek [Ende fiet een ſtemme unt de 
enfchen fat kamen in de wolckte / ſeggende / Deſe is 

heerlickthent ſjns Daders mijn geliefde Sane/ in den 
et fue Engelen: ende als: [welcken ickt mijn welbeha⸗ 

dan fat hu Een pegelick herz [gen hebbe: hoort hem. 
gelden naefijndoen. 6 Ende de Hifcipelen [dit] 
28 Paarwaer fenge ict u/|hoorende Gielen op haer 

aer zijn ſammige ban die jaenneffchte/ ende mierden 
hier ftaen/ dewelckte den ſeer bevzeeſt. 

fhaat niet ſmaſten en fulien/| 7 Ende Jeſus bn haer ko- 
nt dat fm den Sone dek mende raeckttefe aen / ende 
nenfchen ſullen hebhenffen fende: Staet op/ ende en 
kamen in fijn Koninckrijcke. beeeft niet. e 

4 it 7 4 ey 
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8 Ende Garf oogen ophef⸗ 
fende en fagen ft niemant tot uwe difcipelen gebzacht: 
dan Jeſum alfeen. 
9 Ende alé fn Lan den 

bergh afguamen/ geboodt 
haer Jeſus / fengende/ En 
fent niemant bit Gefichte/jende Gerkeert neftachte /P 
tat dat de Sone dek men- 
fchen ſal opgeftaen zjn uut 
den dooden. 
ro Eñ fijne difcipelen vraeg⸗ 
ben hem / ſeggende / Vat fen: 

PRI * 
Pe Euangelium Matthei. 

16 Ende ick hebbe hem d 

ende fx en Gebben hem niet} 
kannen genefen. Fi 
17 Ende Jeſus antwoorz⸗ 

dende fende / O ongeloovigh 

hae lange fal ict nogh met/ 
ülieden zjn? Woe lange fall” 
ict u nogh  berdzagen 21° 
brengt hem mn hiet. 8 
18 Ende Jeſus beſtrafte 

ĳ 

gen ban de Schziftgeleerde / | hem / en de dunkel gingh van 
Dat Elias eerft maet Kamen ? | Gem unt : ende het ſtint wiert 
rr Borch Jeſus antwoor⸗ 

bende fende tot haer : Eling 
fat wel eert ſtamen / ende 
alle \weder-aprechten. 
ra Maer ick ſegge u/ dat 

Elias nu gekkamen ik / ende 
{nen hebben Gem niet gez 
Hent: doch fp hebben aen 
hem gedaen al wat (n Geke 
ben gewilt. Alſoo ſal oock 
de Sone des menſchen van 
haerlĳjden. 
13 Dae berftanden de dis— 

cipelen/ dat hu haer Lan 
Joanne den Daaper gez 
ſproſten hadde. 
14 Ende als ſu bu De (chaz 

re gekomen waren/ quam 
tat hem een menſche / Lal 
Yende taaz hem op de ſtnien / 
ende fennende/ ⸗ 
15 Beere / ontfermt u over 
mijn fane / want hu ig maen ſchen ſal obergelebert woe 
fiectt/ ende if in ſwaer lij- den in be Ganden der mens 
Ben: want menigmael alt | fchen. 
Buin thner/ ende menig⸗ 93 Ende ft ſullen hem doe⸗ 
mael in't later. 

* 

geneſen van dier uren aff. 
19 Dae guamen be diſci⸗ 

gelen tat Jeſum alleen / en⸗ 
de fenden / Waeram en Heef? 
hen wy Gem niet konnen 
untwerpen? 
20 Ende Jeſus ſende tot 
haer / Om uwes ongeloofs 
wille: want voorwaer ſeg⸗ 
ge icſtu/ So nn een geloo⸗ 
ve haddet als een moſtaert⸗ 
zaet/ gu ſoudt tot deſen 
bergh ſeggen / Gaet Genen 
ban hier derwaerts/ ende 
hu falhenen gaen : ende niet 
en fal u anmorelijdt zijn. 
or Maer dit geflachte eu 

baert niet unt / dan doorz 
bidden ende Gaften. 3 
oo Ende als fn in Galilea 

berkeerden / fende Jeſus tat 
haer/ De Sane des mens 

den / ende ten Berben dant 



fien tat Petrum Hie De Di— 
achmen antfingen / eñ ſen⸗ 
en / Uwe — en be⸗ 
aelt han de Didrachmen niet? 
25 fende / Fa. Ende dae 
ju ín 
zaa2guam hem Jeſus / ſeg⸗ 
gende Wat dunkt u si ⸗ 
nan? De Koningen der aer⸗ 
aen / an Wien nemen ſy tol⸗ 
en afte fchattinge © tan hare 
anen ofte ban den vreem— 
pen 2 
26 Petrus fende tat hem / 
Ban den vreemden. Jeſus 
fende tat hem / Sa zijn dan 
he fonen úzij. 
27 Maer op dat uu haer 

zaet henen nae De zee/ werpt 
en angel A / ende den 

jaer voor mt ende u. 

Het 18. Cauittel. 
PTS dier ſelver ure qua 

nen tan haer,’ 

Cap. 18. — Matthei. 
al hu opoewecſtt morden. 3 Ende fende / Voorwaer 
Eñ ín Wierden feer bedroeft. ſegge ick u / Indien qu u niet 
24 Ende als ſu te Capernaz|en berandert / ende wort ge- 

im ingekomen waren / gin⸗ | cht de kinderkens / fo en fuit 

al. 23 

qu ín het Konincſtrijck der 
hemelen geenſins ingaen. 
4 So wie dan hemſelven fat 

vernederen gelijct bit Kine 
deſten / deſe iäde meefte in't 

uns geſtomen mag / Koninckrijck der hemelen. 
5 Ende fa wie ſodanigh één 

ſtindeſten ontfanat in mij- 
nen name / die ontfangt mu. 
6 Maecer ſo wie Één ban de⸗ 

fe ſtlenne / Die in mu geloo⸗ 
ben/ ergert/ het ware hem 
nutter Dat een meulensteen 
aen fijnen Galé gehangen / 
ende Dat hu verſoncken wa— 
re in de diepte Der zee. 
7 Wee der Werelt ban de 

ergerniffen: want het iß 
geenen aenftaat en geben /|naotfaktelick bat be erger: 

niffen Komen: Doch wee 
dien menſche daa welcken 
de ergerniffe Komt. 
8 Indien dan uwe hant afte 

uwe boet uergert / houwtſe 
af/ ende werptſe ban u. Bet 
is u betertat den leben in te 
gaen/ Hreupel/ afte ver— 

Fminckt [zijnde]/ dan twee 
Ganden ofte twee baeten 
hebbende in't eeuwige vner 
geworpen te worden. 
9 Eñ indien uive doge u er⸗ 

gert / trecſttſe unt / en werpt⸗ 
fe ban u. De is u beter maer 
één aage hebbende tat het ler 
ben ín te gaen / dan twee aas 
gen hebbende in 't helfche 

vner 



Cap. 183. Euangelium 

vner gewo 
io Siet toe dat qu niet Één 

van deſe ſtleune en veracht: 
want ickt ſegge ulieden / dat 
hare Engelen in De heme— 
ten attijt fien het aengeſteht 
mug Paders / diein He Gez 
melen is. 
rr Want de Sone dek men⸗ 

fchen is geftamen am ſaligh 
te maken dat verloren was. 
re Wat dunckt u/ indien 

eenigh menſche hondert 
ſchapen hadde /ende ÉÉN unt 
deſelve afgedwaelt fuare /en 
fat Gu niet de negen en tne⸗ 
gentigh laten / ende ap De 
bergen Genen gaende Get 
afgedwaelde faectten 2 
13 Ende indien Get gez 

ſchiet / dat hu het ſelve bindt: 
Voozwaer fenge ick u/ dat 
Gn hem meer verblijdt aber 
het ſelve Han ober De nez 
genen tnegentigh/ bie niet 
afgedwaelt en zijn geweeſt. 
.Alſoo en is de wille niet | 

uwes Vader Hie in be he— 
meten is / tat één ban deſe 

tuffchen u ende hem alteen:|mael/ maer tat tſeventig d 
indien hu u hoort / fa hekt 
at uwen broeder gewonnen. 
16 Maer indien hu [u] niet niũckrijck der hemelen ber 

en hoort / foneemtnonbhéénjgeleften by een fekker Ko⸗ 

afte tfuee metus opdat in ningh / die refkeninge met ij 

aen maut ban tee ofte drie ſjne dienftfnechten hauden | 

getungen alle woort beftae. wilde. 

spe te tmazben.| 17 Ente indien hu Hefelve |? 
Matthei. ut 

geen gehoor en geeft/ ſo je 

feat het Der gemennte: en | 
be indien hu oock Her gez | 
meytnte geen gehaa2 eu{” 
geeft / fa zu hn uals de hen⸗ 
den ende de toſſenaer. I 
18 Poorzwaer ſegge icſtt u/ 

Al wat ot op Der agerden 
binden fuit/ fal in den hes} 
mel gebonden Wwefen: ende | 
af mat nn op det aerden ont⸗ 
binden fuit / falinden hemel 
anttonden efen. J 
19 Wederom ſegge ickt u/ 

Indien Haer twee van ut’ fas} 
menſtemmen op der agerden / 
aber eenige ſaſte / die ſu ſaudẽ 
manen begeeren; dat die haer 
fat gefchieben han mjnen 
Vater die in De Hemelen is. 
oo Want waer twee ofte | 

drie vergadert zijn in mijnen 
name / daer ben ick ín °t mid⸗ 
ben tan haer. | 
or Doe guam Petru tat | 

hem / ende fende/ Geere/ hae | 
mentgmael {al mijn broeder 
tegen mu ſondigen / ende ick 

Ed Gem vergeven? Cat ſeven⸗ 

KE 

8 
1 
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RE 

ap. wf SJ Cuangelium Matthei. Fol. 24 
wiu began te re⸗ 31 Als nu fijne mededienſt⸗ 

| tert tat hem ge⸗ ſtnechten fanen ’t gene ge— 
taacht één die hem ſchuldigh | Schiet Wwas/ zijn fu ſeer ber 
af tien dunſent tatenten. | D2aeft geworden: eff komen” 
25 Ende alg hu niet en had⸗ |De verklaerden fu haren Heer 

erſtaopen / ende fijn wijf enz 
e Kinderen / ende al {uat h 

rude hetaelt worden. 

re al wat ‘er geſchiet tag. 
32 Dae heeft hem fijn hee— 

te tut hem geroepen/ ende 
fende tot hem / Gn booſe 
dienfthnecht / alte die ſchult 
hebbe ick u quijt gefchalben / 

26 De dienftknecht dan ne- dewijle gu my gebeden hekt. 
ervallende aenbadt hem/| 33 Behoordet gnaack niet 
gende / Heere/ weeſt u ober uien mededienſt⸗ 
urſtmoedigh over my / en⸗ ſſtinecht te ontfermen / gelijck 
e icſt ſal u aälles betalen. 

ienſtknechts met barmher⸗ 
ighent innerlickſt beweegt 
jnde / heeft hem antflagen / 
nde de fchuit hem gunt— 
efchaïden. 
28 Maer de ſelve dient: 
necht untgaende heeft gez 
onden éénen fijner mede⸗ 
ienſttknechten/ die hem 
ondert penningen ſchul— 
fab was: ende hem aen- 
attende greep [hem] bu de 
ele / ſeggende / Betaelt mn 
at 1. ſchuldigh zit. 

e/ Zijt lanckmoedigh aber 
n/ en ick fal u alles betaïen. 
30 Darch hu en wilde niet: 
waer gingh Genen/ ende 
ern hem in de gevancke— 
iſſe tat dat hu de ſchult 
wide Getaelt heben. 
LEE 

ick aac mp aber u ontfermt 
27 Ende de Heere defes | helle? 

34 Ende fijn Geere Gere 
taa2nt zijnde / leverde Gem 
den pijnders over / tat dat 
hu ſaude betaelt hebben af 
wat bn hem ſchuldigh was. 
35 Alſoo fal oac mijn He⸗ 

melſche Vader u doen / ine 
dien gu niet Gan Gerten en 
bergeeft een negelick fijnen 
Loeder fijne misdaden. 

Det 19, Capittel 
kaart het gefchieùde / doe 

Jeſus defe moorden gez 
eundigt hadde / dat Gu ver⸗ 
track ban Galilea/ ende 
guam over de Jordaen/ in 
De lantpalen ban Judea. 
2 Ende bele fcharen volg— 

den hem/ ende hu genaáfe 
aldaer. 
3 Ende de Pharifeen qua- 

men tat hem / verſoeckende 
hem / ende ſeggende tat hem/ 
Ae het een menſche — 

a 
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Cap. 19. DP /4l Euangelium Matthe. 
taft fijn wüf te verlaten om 
allerſen oazfatte 2 
4Doch hu antwoordende 

fende tat haer En hebt nu 
niet geleſen Die ban den 
beginne [den menſche] gez 

maeckt heeft/ Hat Gufe ge⸗ 
maeckt heeft man ende wf: 
5 Ende gefent heeft/ Daer: 
am fal een menfche vader enz 
de maeder Gerlaten/ ende 
ſal ſjnen wijve aenbhangen / 
ende die twee ſullen tot één 

vleeſch zjn: 
6 Alſoo dat fp niet meertwee 
en zijn / maer één vleeſch. 
t Bene dan Godt t' ſamen⸗ 
gevoegt Geeft /en ſchende de 
menſche niet. 
7 Su enden tot hem /|Cact af ban He kinderkens 
Waerom heeft dan Moſes 
geboden eenen ſchendberief te 
neben / eñ haer te verlaten 3 
8 Pufendetat haer / Mo⸗ 

ſes Geeft ban wegen De harz 
dighent uwer herten u toe— 
geläten uwe wijven te herz 
{aten : Maer ban Hen begin⸗ 
neen is't alſoo niet geweeſt. 
9 Maer ick ſegge u/ dat fa 

wie fijn wüf verlaet anders 
dan om hoererne / ende een 
ander troutut/ [die] doet 
overſpel: ende Hie de verla⸗ 

‚tene trautut/ Doet (oock | 
averſpel. | 
ro Sine bifcipeten feuden 

tot hem/ Indien de ſakte Dek 
menfchen met den wüve af 
faoftaet/ ſo en ik ’t niet dor⸗ 
baer te traumen. 

Ek 

11 Bach hu ſende tat haer/ | 
Alle en vatte Hit aart niet / 
maer dien Het gegeven if. jl 
re Want Haer zijn geſne⸗ 

bene / die unt moeders ljve 
alfoa gebaren zijn : ende daer 
zijn geſnedene Die Gan de 
menfchen gefneden zijn: en⸗ 
be daer zijn gefnedene die 
haerſelven geſneden hebben 
am Get Konincktrick der he⸗ 
meten. Die [dit] vatten kan/ 
batte [het]. / 
13 Doe wierden Kinders}. 

eng tot hem geacht / opk 
bat hu de handen haer ſaude 
optengen/ ef bidden : ende de 
diſcipelen beftraften deſelve 
i4 Maer Jeſus ſende 

ende en verhindert haer niet 
tat mu te komen: want Der 
fuïcken if het Konincſtrijck, 
ber hemelen, | 
15 Ende als hu haer De 

handen opgelegt hadde / 
vertrockt hu van Daer. | 
16 Ende fiet daer quam Één 

tat hem / ende fende tat hem, 
Goede Meeſter/ wat faljk 
ick goet Hoen / op Hat ick 
het eeutuige eben hebbe? J 

één / [namelick] Godt. 
wilt gn in het leben ingaens ij 
anderhoudt De geboden. J 
18 Pu fende tot hem /j 
Welke? Ende Jeſus fende, pk 
[Defe :] Ggen fult niet — 





Cap 20. | // Euangelium Matthet. 

des daegs/ (ant huſe Bez |feïve ontfingen oock elcſt ee⸗ 

nen in fjnen wingaert. nen penningh. LE 

3 Ende untgegaen zijnde rr Ende [dien] ontfangen 

gntrent De Derde ure/ fagh hebbende/ _murmureerden ĳ 

Au andere ledigh ftaende op fm tenen den heere des Guns. 

ge merrkt. re Sennende/ Defe ſaetſte 

Ende Gu fende tat defel | En Gebben [maer] Één ure 

ge/ Gaet qu oock Genen in gearbendt/ ende gu hebtſe 

den Wijngaert ende ſo wat aug geliück gemaeckt / die 

recht s ſal ict u geven. wu den laft des Daens ende 

Ende fn gingen. de hitte gedeagen Hekken. 

5 Wederom untgegaen 13 Doch Gu antwoorden⸗ 

zijnde ontrent de ſeſte ende be fende tat éénen ban Haer / }: 

negende ure/ Dede Gu des⸗ Prient / ick en dae u geen 

geſjcks. anrecht. En zijt au niet met 

6 Enbe untgegaen zijnde mt eens geworden voor ee⸗ 

antrent de eifde ure / Landt | nen pennincgh? 

Gu andere ledigh ſtaende 14 Peemt Get uine/ ei gaet 

ende fende tat haer/ Wat Genen. Aci Wil deſen laet⸗ 

ſtaet qu hier ben geheelen | {ten oac geven gelijck als ue 

dagh ſedigh? 15 @f en ik 'tmu niet ge⸗ 

„ Sufenden tat hem / Om | aazioft te doen met Het mij⸗ 

dat dus niemant gehuert EN | HE wat ik wil? Of if uwe oo⸗ 

heeft. Du fende tat haer / ne hoos/ om dat ick goet bend 

Gaet oock qu Genen in Hen) 16 Nifaa ſullen de laetſte 

wijngaert: ende fa wat recht | te eerfte zijn / ende be eerſte 

is/ fult au ontfangen. ge iaetfte. Want bele zj 

3 Als het nu aant gewor⸗· geroepen /_ maer wennige 

genas / fende De Heere gek | untuerkar
en. 4 

wijngaerts tat fijnen rent⸗ 17 Ende Jeſus opgaende 

meeſter/ Koept be arken | nae ferufatem/ wam LOEK 

ders/ ende geeft Gaer Den hem de twaelf difcipelen ak 

faan/ Geginnende bau dejleen op gen wegh / ende fet 

taetfte tat De eerſte: 
| He tat haer / 

9 Ente alsſe quamen Hie 18 Siet wu gaen op na 

ter elfder ure [gehuert wa- Gerufatem/ ende De St 

ren] / antfingen fn een Hez des menfchen fal ben Obe 

ger eenen penningh. gaiefteren ende Schriftge 

zo Ende de eerſte Komen” ieerben overgelevert Wa 

gef meunden Bat fu meer | ben / ende fu fuïten hem tej 

ontfangen fauden: ende fl # doot veroordeelen. 

— 



ded 
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Cap. 20 Euangelium Matthe. Fol. 26 
19 Ende fn fullen hem den [fu het feer gualict ban de Heudenen overleveren/ am | ture bꝛoeders. 
hem te beſpotten/ ende tef 25 Ende als haer Jeſus tat Jeeſſelen/ ende te runcie hem geroepen hadde / fende gen: ende ten derden dage hu / Gu meet dat he Oberfte ſal hu lueder-opftaen. ber volckeren heerſchappue 20 Doe guam de moeder ſvoeren over haer/ enbde be Der fanen Zebedei tat hem | Groote geb2uucken macht 

ager haer. 
26 Darch alfaa en fat ’tanz 

Ber u niet zijn: maer fa wie 
ander u fal willen graat wor⸗ 
den/ [die] zu uwe dienger. 
27 Ende fn wie ander u fat 

willen de eerſte zijn / die zu 
uwe dienſtktnecht. 
28 Gelijckt He Sane Hes 

menfchen niet en is geko— 
men am gedient te wozden/ 
maer am te dienen/ ende 
fijne ziele te neben [tot] ven 
tantfaen voor gele, 
29 Ende als fm ban Jeri— 
cha untgingen/ is hem een 
groote ſchare gebolgt. 
30 Ende ffet/ twee Alinde 

fittende aen den wegh/ ats 
fn haorden bat Jeſus baar” 
bugingh/ riepen/ fennen- 
De: Deere / gu ſane Dains/ 
ontfermt u onfer. 
31 Ende de fchare beftraf- 

te haer/ ap dat fn ffuĳgen 
fauden: maer fm riepen te 
meer / fennende / Ontfermt 

sjit anfer/ Heere/ gu fane 
Dating, 

En het berent is ban mij-| 32 Ende Jeſus [fille ftaen- en Dader. de riepſe ende fende) War 24 Ende alt de-[andere]|twft qm bat ict u Doe? 
en [dat] Goagden/ namen) 33 Sn fan tot van / E. 2 ZEE 

wat ban hem, f 
21 Ende Gn fende tat haer / 
Wat wilt gu? Sn fende tat 
hem/ Sent dat befe mijne 
tiuee fonen fitten mogen he 
een tat uiner rechter / ende 
ae ander tat uwer flinckerz 
[hant] ín wiu Konincktrück. 
aa Maer Jeſus antwoord⸗ 
de ende fende/ Gulieden en 
eet niet wat nn begeert: 
ont mt Den daeinckbeſter 
rincken / Bien icit dzincken 
al: ende met den doop nez 
oopt worden / daer mede 
tgedoopt worde? Su fen- 
en tot hem/ Wij kannen. 
23 Ende hu fende tat haer / 
Pijnen dzincttheker fuit uu 
tel dzincken / ende met den 
aop / daer ick mede gedoopt 
a2de/ fuit gn gedocpt wor⸗ 
en: maer het fítten tat 
ujner rechter/ ende tat 



Euannelium Matthei. 

de Get beulen/ ende 
hare kleederen ap deſelve / 

e ſetteden hem] daer apt. 

Ende de meeſte ſchare 

ſprendden hare kleederen 

ap den wegh: ende andere 

hieuwen tackten ban de boo⸗ 
men/ ende ſprenddenſe op 

wegh 
9 Ende be ſcharen die voor⸗ 

gingen ende die Lolgden / 
riepen ſeggende / Hoſanna 

gen fane Davids; geſegent 
mt ín Den name 

gef Heeren: Hoſanna in De 
hoogſte [hemelen J. 

zo Ende als Gute Jeruſa⸗ 

{em inguam/ fuiert De ge⸗ 

heele ſtadt beroert / ſeggen⸗ 

de/ Wie is deſe? 
rr Ende be ſcharen fenden/ 

Deſe is Jeſus / He Pr2opheet 

van Nazareth in Galilea. 

Peere/ Hat onſe angen ge⸗ 

agent Werden. gE 

c fur innerlictt | end 

beweegt zijnde met barm— 

jertighent raeckte hare oo⸗ 
de terſtont wier⸗ 

den hare oogen ſiende / ende 

ín volgden hem. 

t or. Capittel. 
be al mnu Jeruſa⸗ 

Yem menaeckten/ ende 

geftomen waren tat Bette 
hage / aen den olifbergh/ 

goe fondt Jeſus twee diſci⸗ 

pelſen / ſeggende tat haer / 
a Gaet henen in het vleck / 

gat tegen u over [ligt]; ende 

rt fuit terſtont een efelinne 

gebonden binden / ende een 

_ geuten met haer: ontbindt⸗ 

fe ende brengtſe tat mu. 

3 Ende indien u nemant net 

fent/ fo fult au ſeggen/ dat De 

Deere deſer van noode Geeft : 

ende Gu ſalſe terftant fenden. 

4 Ditaliek nu ik nefchiet / [ 

ap dat vervult worde ’t ge⸗ 

ne geſproſten is doorz Den 

t be dochter Sie 
uwe Koningh 

amt [tot] u ſachtmoedigh 

ende geſeten op een eſelin— 

ne/ cube een veulen zijnde 

een jongh eener jockdra⸗ 

Ende He Hifcigelen Dez 

wen gegaen zijnde / ende ge⸗ 

gaen hebbende nelijctt Jeſus 

Aten deeſelinne enz 

ten ende Lachten in den 

Cempel / ende Keerde ant bel 

tafeten der wiſſelaers / ende 

pe fitftoeten der gene Die DE 

nie tat hae 

Daer is geſchzeven: 
Bunt fat een huns des Dek 

t (uazhen / 

maer on hebt Hat tot eenen 

moordenaers ſtuulge 
Ende daer guam 

kreupele tat Gem 
ben Cempel/ ende hu ne 

nd nn —— 

tenden 

e/ 
EON 

Maer 4 
en blin⸗ 

md 
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Cap. 21. Cuangelium Matthei. Fol. 27 
15 Als nu de Oberpzie⸗twijffeldet / au ſoudt niet al⸗ 

ſters ende Schziftgeleerde leentick doen ’t mene Hen Lij- 
f {agen De anderbeden / die | gebaam [is gefchiet}/ maer 
hu dede/ ende De Kinderen|indien gu vock tat deſen 
froepende in den Cempel / bergh fendet / Woret opgele 
Jende ſeggende/ Hoſanna ven ende in He zee gewor⸗ 
den fane Davids / namen pen / het ſaude geſchieden 
ſu dat ſeer gualickt: 22 Ende al Wat qu fuit Gez 

16 Ende fenden tot hem/|geeren in 't gebedt⸗ geloo— 
Hooꝛrt gu [well/ wat deſe vende/ fuit au ontfangen. 
ſeggen? Ende Jeſus fendel 23 Ende ait hu in den Cerm- 

Ftat haer/ Aa. Debt onf pel gekomen tuag / qguamen 
nont geleſen/ Uut den mont) tot hem / terwüle hu leerde / 
der janae Kinderen ende der de Overmziefterdende be Ou- … 
faagelingen helt gu [u]laffderiingen des volcks,/ ſeg⸗ 
toeberendt? gende/ Door mat macht doet 
17 Ende haer verlatende gu deſe binnen? Ende wie 

gingh hu ban Daer uut del beeft u defe macht gegeven & 
ftaùt nae Bethania/ endel 24 Ende Jeſus antiuoo?-- 
avernachte aldaer. dende fende tat haer/ Ack 

f 18 Eñ Dek morgens vroegh fal u oocſtt één woort bar 
alá hu tederkeerde nae Del gen: 't welck indien gt mu 
ſtadt / hangerde hem. ſult ſeggen / fa fat ick u aoct: 
ig Ende ffende éénen bijz|ferpnen/ daa? Mat macht 

gebaam aen den enh / ick defe dingen doe, 
gingh hm nae hem toe/ ende 25 De Daan Joannis van 
bandt niet aen denſelven dan waer mas [die]? Unt den 
alleenlick Lladeren. Ende) Bemel/ ofte unt de men- 
fende tot hem/ Unt u en ſchen? Ende ſy overleuden 
tarde geen vrucht meer in| ba haerſelven ende fenden / 
ber eeuwighent. Ende de vij⸗ Indien tun femgen/ Tnt 
geboom Gerdazde terftant. |den Demel/ fa fat hu ons 
20 Ende de diſcipelen [dat]|fennen/ Vaeram en hebt 
tende verwanderden Baer /|an hem tan niet geïaoft : 
eggende / Dae ik De bijge) 26 Ende indien mu fen- 
aoon foo terftant ver⸗ gen / Unt de menfchen/ fa 

Erie bÂ t dorret? vreeſen lun De fchare: want 
ar Darch Jeſus antwoorz- ſu Houden atie Joamem 
dende fende tat haer / Poor⸗ boo? een Propheet. Aer ſegge ict u/ Indiengu o7 Ende Mm Jeſu antwoor⸗ 
geloove haddet / ende niet en | dende oke. / Wu en meten 
À 3 ‘tE niet. 



Cap. er. 

tniet. Ende hu fende tot 
haer/ Sa en ſegge ict u 

oock nier/ Hoog Wat macht 

_ ict Hit DOE. 
08 Maer Wat bunkt u? 

Een menſche hadde twee 

fanen/ ende gaende tat den 

eerften ſende/ Sone gaet 

henen/ werckt heden in 

mijnen Wijngaert. 
29 Doch Gu antwoordde / 

ende fende / Geit en wil niet : 

ende Haer na Berouw heb— 
tente gingh hu benen. 
zo Ende gaende tat ben 

tweeden / fepde desgelicks. 

Ende deſe antwoozdde / enz 

ve ſende / Acht ſgae] heere/ Cin ’tgetal] dan de eerfte/ en⸗ 1 

„ende bj en gingh uiet. 
ar Wie ban deſe twee heeft 

ven fuilte det vaders gee |Gutat haer fjnen fone / ſeg⸗ 

hem/ vende 

De eerſte. Jefus fende totſoon ontſien. 

Geer / Voozwaer ick ſegge 38 Maer de 
ende | ſone 

t[malktanderen/ Deſe ik De, 

gaen? Sit ſenden tat 

u/ dat de tollenaers 

ge Goeren u voorgaen in 

oninckrijcke Goats. 
32 Want 

u gekomen in 
nerechtiaheut / ende 
hebt Gem niet gelaaft : 
he tollenaers ende 

na geen berouw gehadt 

om Gem te gelooven. 
33 Hoort een ander gelijc⸗ 

keniffe Daer was een heere Du ſal te guade eenen qgua⸗ 

veg huns/ die eenen Wijn: 
ende ſette⸗ 

/ Mieden verhueren / 
gaert plantede / 
He eenen tunn Daer omme 

Euangelium Matthei. 

Igannes is tot | Gem dooden / ende fijne erf 

den wegh der feniſſe 

guen 39 
maer wierpen 

hoeren ten Hen wüngaert ende 

hebben hem gelooft: doch gu doodden [hem]. 4 

[fulcks] ſiende en hebt Haer | 40 Wanneer bande heere DEE IE
 

/\Suijnnaectg framen fal/ wat 

hed 

ende groef eenen wjnpers⸗ 

hack Daer in / ende bouwde 

eenen toren / ende verhuer⸗ 
de bien deu lantlieden / ende 

reysde bunten [lantsJ. | 

34 Daenu he tijt Der vruch⸗ 

ten genaeckte ſondt huſü⸗ 

ne dienſtknechten tot De | 

tanttieven am fijne vruchten 

te ontfangen. ie 

35 Ende de lantlieden HES Sp 

mende fijne bienftknechten / / 
Gebben ben eenen geſſagen:; 

ende den anderen nedandt/ — 

ende den Derden geſteenig9t. 

36 Wederom ſondt hyt ans 

bere Hienftknechten/ meer 

he ſn deden haer desgeljcks. 
oe 

37 Ende ten laetften fandt 

7 Sn futien mijnen} 

ſiende / ſeuden ander} 

erfgenaem/ Komt laet ons 

[aen ons] behöuden. Ei 
Ende hem nemende |: 

ſu Chem]unt/ Bure 

ſal hy bien lantlieden Daens 

41 SU 

[aen boat aendaen / ende ſal 
gen tuijngaert anderen lants Bl 

die beg 
en) 



Cap. 22. GEuangelium Matthe, Fol. 28 
Ide vruchten op hare tijden |de ter brunloft te roepen : enz 
uilen neben. de fien wilden niet Komen. 
42 Jeſus fende tat Haer /| 4 Wederom fandt huande: 
Hebt gu vant geleſen in De re dienſtknechten unt / ſeg— 
Schriften / De fteen diende [nende /_ Segt den genoot 
aautulieden berwoppen heb⸗ den/ Siet/ icht hebbe mijn . 
hen / deſe if geladen tot |midbagmaerl berendt / mijn 
fen hooft dek hoecks: Van loffen/ ende de gemefte [bee- 
men Deere ik bit nefchiet/|ften] zijn neflachtet / ende 
de het if wonderlickt in alle binnen zĳn gereet: 
anfe aaREn 2 ſtomt tat de beunloft. 
43 Oaeram fenne ick uiie=| 5 Maer ſu [fulcks] niet 
hen / Dat het Vioninckrtijck |achtende zijn henen gegaen / 
Bat Lan u fal \uechnena: |defe tat fjnen acker/ gene 
men worden / ende eenen [tat fijne Kopmanſchap. 
zolcke gegeben/ Dat fnel 6 Ende be andere grepen 
2uchten vboortbeenge. fue dienſtknechten/ deden 
44 Ende luie op deſen fteen | [haer] fmaethent aen / ens 
alt / Die ſal verplettert | de dooddenſe. 
uo2den: ende op wien Gulf 7 Als nu de Koningh [dat] 
zalt / dien (al hu vermorſelen. |: U. hoorde / wiert hu toornigh: 
45 Ende alg de Oberpzies [ende fijne re ee ſen⸗ 
ers ende Phariſeen defe De P dende heeft die dootſlagersẽ 
ne gelijckeniffen haorden / vernieſt/ ende Hare ftabt in 

terftanden fn dat hu banftzant gefteïten. 
jaer ſprack. | 8 Dae fende tat fijne 
46 Ende faechtende hem te fcnhe Du B dienſtknechten De bzun⸗ 
angen /vbeeesden ( De ſcha⸗ oft if Wel berendt/ bach 
en: Defuijle defe hem hiel⸗ De genoodde en Waren ’t niet 
en haa? egen Propheet. weerdigh. 

| et 22. Capittel. | 9 Daerom gaet op De uit: 
Lj dede Jeſus antiwaaz-faangen Der wegen/ ende 
diende fpzack tat Baer |faa bele alt gu ber ſült vin— 
derom door nelĳckenis- | den / roeptſe tot He bzunſoft. 

en/ fengende/ io Ende Ddefelbe dienſt⸗ 
2 Det Koninckrijck derffinechten untgaende on de 
emelen if gelück cen felter e megen / vergaderden aile die 
aningh / die fjnen ſone ſn vonden/ Hende quade 
en brunloft berend hadde: ende goede: ende de bzup— 
3 Ende ſondt fijne, dienſt⸗ oft tuiert vervuit met zene 
nechten unt am de genood⸗ lſittende [gaſten]. 

C4 11En⸗ 



Genen ende hielden t° famen 

Cap. 22. 
zt Ende aff de Koningh 
ingegaen Was om De aenfitz 
tene [gaften] te overſien/ 
fagh Gu albaer een menſche 
niet gekleedt [zijnde met 
eenn brunloftsſtleet: 

re Ende fende tot hem / 

Peient/ hae zijt an Gier inz 

gekomen/ meen brunlofts⸗ 

ſleedt laen hebbende? Ende 
hu verſtomde. 
13 Doe ſende de Koningh 

tot de dienaers/ Vindet 
fijne handen ende Laeten / 
neemt Hem ech / ende 
werpt [hem] unt inde Gum 

tenſte dunſterniſſe: Daer fal 

zijn weeninge ende fnerg: 
finge ber tanden. 
14 Want bele zijn geroepen/ 
maer wennige untverkoren. 
15 Doe gingen de Phariſeen 

raet/ hoe ſy hem verſtric— 
ken ſauden in (fijne) reden. 

16 Ende fp ſonden unt tat 
hem Gare diſcipelen met 

be Herodianen/ fennende/ 
Meeſter / fun Weten Dat a 
waerachtigh zijt / ende den 
wegh Godts in ber waer— 
Beut feert/ ende nae unie 
mant en vraegt: want at 

en fiet den perſaon Der mene |Ì 
ſchen niet aen. 

17 Sent ons dan/ Dat 
buncktu? Ae Get geoorzlooft 
ben Keyſer fchattinge te Dez 
ben / ofte niet? 
18 Maer Jeſus beſtennen⸗ 

de hare boosheunt/ ſende/ 

Euangelium Matthei. 

verſoeckt qu mu? | 

mm Ben fchattingpenningh. 

Ende fm Grachten hem eez 
nen pemningh. 

Wien if bit beelt ende het 

oufcheift: 

Det Vienfers. Daefende hu} 

tot Gaer/ Geeft dan den, 
Venſer dat des Keyſers is/ 

ende Gade dat Godts is. 

verwonderden Haer: ende 
hem berlatende/ z3in fit 

wechgegaen. 

guamen tot hem de Saddu⸗ 

reen / Die ſeggen dat 'er 

meen opftandinge en ik / 

ente beaenden hem/ 

Mofes Geeft geſegt/ Aus 

dien vemant fterft geen kin⸗ 
Beren hebbende / fa fat fijn 

broeder deſſelven Wijf trau⸗ 

wen/ ende fijnen broeder 

zaet verwecken. | 

1 

ro Gp gevennsde / wat 
Coant 

oo Enbe Gu fende tot haer / 

or Su fenden tat hem / 

oo Ende ſu bit hocrende 

03 Ce bien ſelven dant 

oy Seguende / Meeſter / 

25 u waren daer by ané 

ſeüen Gzaeders/ ende DE 

nen bzoeder. 7 
o6 Desgeiijcks oak U 

tweede / ende de derde / to 
den ſevenden toe. 4 
27 Cen laetſten na alten ts 
oock oe vnouwe neſtorven | 

2 Ir 
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U ap, 2 

28 An be opftandinge dan / 
wiens wijf fal fm ‘efen Lan 
hie feben 2 ant fn heben: 
fe alie gehadt. 
ag Maer Jeſus antwoord⸗ 
be ende fende tat haer / Gn 
dwaelt / niet wetende de 
Scheiften/ nach de Kracht 
Gadtá. 
go Want in de opſtandinge 

en nemen fm niet teu houwe⸗ 
icke/ nach en worzden niet 
en houwelickte untgege— 
vens maer ft zijn als Enz 
gelen Godts inden hemel. 
sr Ende wat aengaet de 
apftanbinge der daoden / en 
hebt am niet gelefen ’t gene 
dan Gott tat ulieben gez 
Moſten if / Die daer feat / 
32 Ick hen de Godt Abra⸗ 
ams / ende de Gobt Iſaacs/ 

ende de Godt Jacoba? Godt 
enig niet een Godt der doo⸗ 
he / maer der leende. 
| 33 Ende be fcharen [dit] 
Gaarende/ wierden verſla⸗ 
gen aber fijne leert. 
34 Ende de Pharifeen gez 
gaart hebbende dat hun den 
Sadduceen Den mont gez 
tapt habde/ zijn te famen 
neen bergadert. 

Euangelium Matthei. Fol. 29 

den Heere uwen Godt met 
geheel uw herte/ ende met 
geheel uwe ziele/ ende miet 
geheel uw berftant. 
38 Dit ig Het eerſte/ Ende 

het graat gebodt. 
39 En het tweede defen ge⸗ 

lijcſt /Lis : IGu fuit uwen naer 
ften lief hebben alé u ſelven. 
40 Xen defe twee geboden 

hangt de gantſche Wet ende 
de Propheten. 
ar Als nu De Pharijeen 

t famenvergadert Waren / 
vraegde haer Jeſus/ 
42 Ende ſende / Wat duncſtt 

u van den Chꝛiſtus/ wiens 
ſane is hu? Sn ſenden tat 
hem / Davids [ſone]. 
43 Vn fende tot Haer / 

Doe noemt hem dan David 
inden Geeft / [lijnen] Heere/ 
ſeggende / 
44 De Heere Heeft nefent 

tat mijnen Heere / Sit aen 
mijne rechter[hant]/- tat 
dat icht uwe branden fal oee 
fett hebben tot een voet— 
bank umer baeten 7 | 
45 Indien hem dan David 

noemt [lijnen] Beere/ hoe 
is Du fijn fane 2 
46 Ende niemant en Kans 

35 ude één ut Gaer /| de hem een woort antwoor⸗ 

eeft mebzaent/ hem ber- 
deckende / ende ſeggende,/ 

e 
8 
5 

nde] een Wetgeleerde /|den: nach niemant en durf— 
de hem ban dien dage aen 
[yet meer vragen. 

Weefter/ weich ik het Det 23. Capite. 
root gebodt in He wet? 

Ende Jeſus fende tat 
Gem / Eu fuit tief Gebben! difcigelen / 

| 

D& fprachk Jeſus tot be 
fcharen ende tat fijne 

TC 5 2 Seg⸗ 



Cay. 23. Euangelium Matthei. 

a Seggende / De Schzift⸗ | ant één is wiu’ aPeefter /_ 

geleerde/ eũ be Pharifeenzijn [namelick Chaꝛiſtus: 

gefeten ap den ſtael MMoſis: II Maer de meeſte van u 

z Daerom al wat ft u ſeg⸗ fat uw' dienaer zijn. 

gen bat gu houden ſult 12 Ende wie hewſelven 

Joudt [dat] ende doet Chet]/[verhaagen fat / [die] ſal ver⸗ 

maer en doet uiet nae Gare nedert wozden: ende wie |d 

wercken : want (m fegaen 't / hemſelven fat bernederen / {1 

ende en doen't niet. | 

4 Want fu binden laften Die 

fmaer ziju ende qualickt am 

deanen / ende leggenſe op De 

fchouberen Her meufchen : |B 
maer fp eu willen Die met 

haren vinger niet verroeren. 
5 Ende atie hare wercken 

gaen fp am Gan de menfchen 
geften te worden. ant ft 

matten Hare gedenckcedels 
breet / ende matten De zoomen 

van Gare ſtleederen groot. 
6 Ende fp beminnen De 

voozaenſittinge in de mael- 
tijden / ende be voorgeſtoel⸗ 

ten in De Sunagogen. 
z Dackt He begroetingen op 

be merctten/ ende Lan De 

meufchen nenaemt te wor⸗ 
den / Nabbi/ Kabbi. 
8 Pach ou en fuit niet 

Fabbi nenaemt maden / 

‘want één is uw APeefter / 
Cnamelick] Chriſtus: ende 

gu zijt alle bꝛoeders. 

m4 Wee u on Scheiftne 
teerde ende Phariſeen/ gu 

gevennsde: Want gu EEL | 

de hünſen der weduwen ap Lt 

ende [dat] ander den fchijn 

ban fange te bidden. Daer: 

am fuit au te ſwaerder 002: * 

geel ontfangen. 
15 Wee u un Schaiftaes | 

teerbe ende Pharifeen/ au 
gevennsde: Want zu om⸗ 

renſt zee ende fant am één: 

Jodengenoot te maken: en⸗ 

de als Gu het geworden is/ 

fa maeckt nu Gem een kint 

ber Gelten/ tweemael meet 
Ban mu (zijt). 1 

9 Ende en ſult niemant | 16 Wee u gu blinde lende⸗ 

ufven Vater naemen op der [lieden / Die ſegget So wie 

aerden: want één if uw'g tn den 

Pater / [namelick] Hie in 

ge hemelen if. 
ro Pach gu en fuit niet 

Meeſters genaemt worden: 



| 

Cap. 23. 

17 Gu dwaſe ende blinde: 
fuant fuelckt is meerder / het 
gaut/ ofte be Cempel bie 
Ket gout henligt 2 
18 Ende fo wie geſworen 
fat hebben Lr den altaer/ 
dat en if niet: maer fa mie 
gefloten fal Gebben Gn de 
wabe / Die daer op is / die is 
ſchuldigh. 
19 Gn dwaſe ende blinde: 
vant wat is meerder / De 
mate / of de altaer die de ga⸗ 
be heniigt 2 
20 Daerom wie ſweert by 
ben altaer/ Die ſweert by 
denſelven / ende by al wat 
daer op ís, 
ar Ende luie ſweert bn Hen 
Cempel / die ſweert by den⸗ 
ſelven / enbe by dien die daer 
in woont. | 
22 Ende luie ſweert by den 
hemel / die flueert by den 
thzoon Godts / ende bj dien 
die daer op fítt. | 
23 Vee u on Scheiftge- 
leerde ende Phariſeen/ an 
gevennsde: want mn bere 
ient de munte/ ende de Hil 
e/ ende het komijn / ende 
am laet na het ffuaerfte der 
wet / [namelick] Het oor⸗ 
deel / ende De barmhertig⸗ 
gent / ende het geloove. De⸗ 
je dingen moeſt men doen/ 
nde de andere niet nalaten. 
24 Gu blinde lendslieden/ 
tie dd wee rine 
ende emel doorzſwelget. 
5 Wee u ou Scheiftge⸗ 

ECuangelium Matthei. Fol. 30 
leerde ende Pharifeen / nu 
mebeundde: want guremmigt 
het buntenfte des drinckbe⸗ 
erg ende hef fclhjatelg / maer 
tan Linnen zijnfe vol ban 
raaf ende onmatighent. 
26 Gu Blinde Pharifeer / 

rennigt eerft dat binnen in 
den drinckbeſter ende deſcho⸗ 
tel if / opdat oock Get bun⸗ 
teníte derſelve vern worde. 
27 Wee u on Scheiftnee 

leerde ende Pharifeen/ un 
gevennsde: Want gu zit de 
witgeplaeſterde graben gez 
lijcſt Die ban hunten \uel 
fchaaun fchiĳjnen/ maer ban 
binnen zijnfe tol dootsbeen⸗ 
deren est aller onrennighent. 
28 Alan vork fchijnt nu 

wel den menfchen ban bun⸗ 
ten rechtveerdigh / maer ban 
binnen zijt gn bal gebennite 
Gent ende ongerechtighent. 
29 Wee u gn Schꝛiftgeleer⸗ 

De ende Phariſeen/ qu ge— 
vennsde: want gu bouwe de 
graven der Peopbeten op / 
ende vercriert De grafteecke⸗ 
nen Det rechtveerdige. 
zo Ende fennet / Andien 
un ten tijden anfer baderen 
hadden getweeft/ up en fauz 
den met haer meen gemenn— 
ſchap gehadt hebben aen het 
bloet Her Propheten. 
31 Aldus getungt on [te- 

gen uſelven/ Dat on Kinde: 
ren zijt der gene die be 20: 
pheten gedoodt hebben. 
32 Gn [dan] oock ver⸗ 

C 6 tuit 



gmt de Gelfche verdoemeniſſe 

men ofer dit geſlachte. 

ſen byeenvergaderen / gelüc⸗ 

Cap. .. Euangelium Matthei. 4 

buit de mate uier baberen. | Gefegent Cis] hu die Kamt 

33 Gy flanven/ gu adde⸗ in den name des Heeren. 

ren gebroedſels / hoe ſoudt Pet 27. Capittel. je 
Poe Jeſus gingh vat | 
ende vertrockt ban Den 

Cempel / ende fijne difcipe- 4 

(en guamen Gy hem/ am 

Gem be gebouwen Des Cem⸗ 
pels te toonen. aj 

2 Ende Jeſus fende tat} 

haer / En fiet ot niet alte de⸗ 

fe binen? Voozwaer ſegge 

icht/ Pier en fat niet [een] | 

fteen opp [den anderen) teen 

gelaten worden / die niet afs 

gebroken en fal worden. 

3 Ene als hu op den olijf 

bergh geſeten was / gingen | 

de bifcipelen tot hem aſſeen / 
feggende/ Segt ons Mans, 

neer ſullen deſe dingen zjn? 

ende welckt [fal] het teecken 
[zijn] ban wine toeſtomſte/ 

ene van De voleundinge der 

werelt? 
Ende Jeſus antwoorden⸗ 

be ſeude tot haer / Siet toe⸗ 

dat u niemant en amen 

ontvſieden? 
34 Daerom ſiet ick fende tat 

u Pranheten/ ende Wife / 

ende Schziftgeleerde: ende 

unt denſelven ſult gu [fommiz 
ge] dooden ende fruncien/ 

ende [fommige] unt bengel 

ten fuit gu geeffelen in uwe 

Snnagagen/ ende fultfe ver⸗ 

boigen ban ftaùt tot ſtadt: 

35 On Hat op u Kane alle 

Bet rechtveerdige bloet / Hat 

vergoten is op Der aerden / 

van het bloet des rechtveer⸗ 

digen Abels af tat op het 

bildet Zarharie des ſoons 
Barachie/ welckten gu ge— 

doodt hebt tuſſchen den 

Cempel ende den altaer. 

36 Poorwaer ſegge ict u/ 

Alle deſe dingen ſullen ko— 

— 
* 

37 Jeruſalem / Jeruſalem/ 

nn bie de Propheten doodet / 

ende fteenint Hie tat u geſon⸗ 

den zĳn: Hoe menigmael 

hebbe ict uwe Kinderen wil⸗ 

z Want vele ſullen Kamen 
ander mijnen name / ſeggen⸗ 

De / Ick en be Chriſtus ens 
pe fit futen vele verlenden. 
6 Ender fuit hooren van 
aastanen/ ende geruchten 
tan oatanen. Siettoe/ en 

waat niet terfchaickt: want 

aïte [die] Dingen maeten ge 

ſchieden/ maer vaat en El 

het enne wiet. 
7 Want [het een] volck fat pt 

tegen Chet ander) bolck 0 le 
_ftaen sk 

ſterwijs een henne hare Hec 
fenen byeenvergadert ans 

der De wieugelen/ ende gu⸗ 

{ieden en hebt niet gewilt. 
38 Siet uw huns aat u 

woeſt gelaten. 
39 Want ick (enge u/ u 

en ſult mt van nu aen niet 

fien / tat dat gu ſeggen ſult / 



Cap. 24. 
ftaen/ ende [het een] to⸗ 
nincktrijck tegen [het ander | 
Vaninckrijcht : ende daer ful- 
len zjn hongersnaaden/ende 
peftilentien / eũ aerdbeevin⸗ 
gen in berfchenden plaectfen. 
8 Doch alle die dingen 

[zijn maer] een beginſel der 
“merten. 
9 Alsdan ſullen nu overle⸗ 
eren in verdzucſtinge/ ende 

uilen u daoden:eñ qu fult gez 
aet worden han aile volckte⸗ 
en/ am mijns naems wille. 
10 Ende dan fulledder bele 

ge-ergert warden / ende ſul—⸗ 
en malkanderen overleve— 
ren / eũ malkanderen haten. 
11 Ende hele valſche Pro⸗ 

gheten ſullen apftarn/ ende 
ullender Gele verlenden. 
12 Ende om dat de onge: 
cechtinhent _bermeniguui- 
aint fal worden/ fa fat He 
iefde ban belen verkouden. 
13 Maer wie volherden 
Altot den enude/ die ſal ſa⸗ 
inb worden. 

es LKRonincſtrijckts ſal in de 
geheele wereſt gepzedichtt 
vorden tat een getungenis⸗ 
allen volckeren: ende ban 

al het ennde komen. 
15 Wanneer qu dan ſult 
en den grouwel der Gere 
vaeftinge/ waer Gan ger 
watten if doo? Daniel ben 

enlige plaetfe/ (die [het] 

Euangelium Matthei. 

14 Ende Hit Euangelium 

Bie merche daer op /) | boogfegt. 

Jrals: 31 
16 Dat alédan die in Judea 

zijn / lieden op de bergen. 
17 Die op het dack is/ en 
ame niet af/ am net uut 
ſijn beuk wech te nemen. 
18 Ende die op den acker 

is en Keere niet Weber te 
rugge/ om fijne kileederen 
wech te nemen. 
19 Maer {uee den bebruch— 

ten ende Den ſoogenden 
[vrouwen] ín die dagen. 
oo Doch hidt dat uwe 

vlucht niet en gefchiede des 
Winters / nach op eenen 
Sabbath. 
or MWant alsdan fal groo⸗ 

te berd2uckinge weſen / haer 
danige niet en if geweeſt van 
het begin der werelt tat nu 
tae/nach aack niet zijn en fat. 
22 Ende fa Hie dagen niet 

verſtazt en wierden/ geen 
bleefchh en faude behouden 
ua2den: maer om Der uutz 
verſtorenen wille ſullen bie 
dagen verſtort worden. 
23 Alsdan / fa niemant tat 

ulieden ſal ſeggen / Siet hier 
is de Chꝛiſtus/ ofte daer / 
en gelooft het niet. 
24 Want daer ſullen bal- 

fche Cheifti/ ende valfche 
Peapheten opftaen/ ende 
fuilen groote teeckkenen ende 
wonderheden Haen ; alfa dat 
fn Cindien het mogelick wa— 
) oort De uutberkorene 

hanbeet/ ftaende in de ſouden verlenden. 
25 Siet ick hebbe [het] u 

C 7 26 Sa 



Cap. 24. Euangelium Matthei. Ô 

26 Sa fu dan tat u ſullen geboom deſe gelückeniſſe: 

ſeggen / Diet huig in de aes [Wanneer fjn tacit nu teert 

ftjne/ en gact niet unt: wort/ ende De bladeren 

Siet [hy is Jin de binnenitar uutfgrupten/ fa Weet OU 

meren / en velooft het niet. dat DE famer naebn is. 

27 Want gelück be blickſem 33 Alſoo oock gulieden / 

untgaet van Get ooſten / ende wanneer qu alle deſe dingen 

fchijnt tat het weſten / alſoo [fuit ſien / fa weet dat [het] i 

fal oock De toeftomjte desnaeby ik haag be Heure, 

Soons Hef menfchen efen. | 34 Poorwaer ick ſegge u/ 

28 Want al waer het doode | Dit geftachteen fat geenſins 

tichaem fal zijn/daer ſullen de voorvnonaen / tot bat alte deſe 

arenden vergadert ‘maden. [dingen ſullen gefchiet zijn. 

29 Ende terſtont na de ver⸗ 35 De hemel ende De agerde 

drucktinge dier dagen / ſal De ſullen voorbngaen: maer 

fanne verdunſtert wozden / mijne woorden En ſullen 

ende De mane en fat haer |geenfins vooertingaen. J 

fchijnfel niet gevyen/ ende 36 Doch tan bien dank ens 4: 

de ſterren fuiten van den hez fae ure en Weet niemant/aactt 4 

mei Lalien/ ende de krach⸗ [niet de Engelen ber heme⸗ 

ten Der hemelen ſullen Gez} jj J 

weegt wozrden. 3 en 

zo Ende alsdan ſal in Hen | Pat [waren ]/ aïfaa fat oack! 

hemel verſchinen het teec-|zijn De taeftamfte Wan Ben 

Len bed Soon Dek men | Soon Des menfchen. | 
38 Want gelijck fn Waren {chen ende dan fuilen atie 

in de dagen Gaag De funds de geflachten der aerde 

tueenen/ ende ſullen den vloed / etende ende drinckten⸗ 

Sone des menſchen ſien Hu: [Be / trauwende ende tert 

mende op be wolcken def | hauwelicke untgevende / tat 

hemels / met groote Hracht |Den dagh tae/ in welcſten 

ende heerlickhent. Poëindearkegingh: WH 

si Ende Gu falfijne Énge-| 39 Ende en bekenden 't niet pg 

ten uut fenden met een baſun⸗ [tat Dat de fundblaet quam, 

ne ban groot gelunt: ende |ende haer alle wechnam: alzj 

{u ſullen fijne uatberitarene | faa fal aac zijn de toeſtomſt 

neenvergaderen uut De ier deg Soons deë menſchen. 

minden / Lan het [een Junters| 40 Alsdan ſullender tUL 

fte der hemelen tat Get [an-jap den acker zijn: De een 

der} unterſte derſelve. ſal aengenamen/ ende U 

za Ende leert van Ben Lijs |ander fal verlaten waas je 
: 41 AL 



Cap. 25. Euangdelium Matthei. Fol. 32 
ar Daer fullen twee lvrou⸗· 30 So ſal de Heere deſes 

wen] malen in Den meulen: dienſtktnechts kamen ten daz 
be eene fal aengenomen / en=|ge/ in welcken hu [hem] 
Be De andere fal Gerlaten [niet en verwacht/ ende ter 
ua2den. ure Die Gu niet en eet. 
42 Waecktt dan/ want aul 51 Ende fal hem affchen- 

en weet niet ín welcke ure [den / ende fijn deel etten met 
uwe Heere komen fat. be gevennsde. Daer fal wee⸗ 
43 Maer Weet bit/ dat fa [ninge zjn / ende ſtnerſſinge 

ge heere des huns geweten | der tanden. 
padde in Weicke nachtwaſte Det 25. Capittel. 

Aten fat het Konincſt⸗ 
rijck ber hemelen gelijck 

ziju tien maegden/ welrke 
Jel í hare lampen namen ende 
44 Oaeram zijt vock gu [ningen unt den G2undegom 
e te gemoet. 

2 Ende vijf ban haer waren 
wijſe / eñ de vijf waren dwaſe. 
3 Die dwaes [waren]/ ha⸗ 

re lampen nemende / en 
namen geen olie met haer. 
4 Maer de wijſſe namen 

alte ín hare baten met hare 
lampen. — 
5 Als nu debrundegom ver⸗ 

toefde / Wierden fn alle flunz 
merigh / ende vielen ín flaey. 
6 Ende te middernacht gez 

fchiede een geraep/ Siet 
De beupdegam Roamt/ gaet 
uut hem te gemoet. 
7 Doe ftanden alle die 

maegden ap/ ende berend: 
den hare lampen. 
8 Ende de dwaſe fenden tot 

de wüſſe / Geeft ong ban ur 
fue afie: want anfe lampen 
gaen unt, 
9 Oarh de wiſe antwoord⸗ 
den / feggende/ [Geenfins J 

op 

Wie if dan de getrou— 
ue ende voorſichtige dienste 
mecht / Den welcken fijn 

\haer] baedfel te geben ter 
echter tijt? 
46 Salinh if die dienft- 
necht/ weicken fijn Weere 
amende fal binden alſoo 
dende. 
47 Voorwaer ick ſegge u/ 
at bu hem falfetten over 
le ne goederen. 
48 Maer fa die nuade 
tenftlinecht in fn herte 
ude n/ Pijn Deere 
ertoeft te ſtomen: 
49 Ende ſouden beginnen 
ne} mededienſtſtnechten 
Naen / ende te eten ende te 

en met dedronckaerts. 

Ì 
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Cap. 25. Euangelium Matthei. 

op dater miſſchien voor ons die won oocſkt andere twee. | 

ende bor u niet genoegh en| 18 Maer Hie het een ontfan: | 

zut maer gaet liever tot De gen hadde / gingh Genen ende 

verſoopers ende kaapt groef in de aerde / ende ver⸗ 

taaz uſelven. Gergde Het geït fjus Geeren. | 

ro Als (pt nu Genen gingen 19 Ende na ecnen Tangen |? 

am te Kaogpen/ guam Deftjt quam De heere ban Dez ‚ge 

brundegom: ende die gereet ſelbe dienſtknechten ende” he 

[waren] gingen met Gem in hieldt refteninge met Baer. il 

tat de brnloft / ende de deu⸗ 20 Ende biede vijf talenten }° 

re wiert gefloten. ontfangen hadde / quam ens jl 

ir Daer na quamen oockde bracht tat Gem andere | 

ne andere maenden / ſeggen⸗ vüf talenten / ſeggende / 

de⸗ Heere/ Heere/ doet Heere / tf talenten hebt gu U 

auk open. mt gegeven: ſiet ander 

re Ende Gp antwoordende vif talenten hebbe ick bas} 

fende / Voorwaer ſegge ick) ben deſelve gewonnen. W 

u/ Acht en ſiemne u niet. or Ende fijn Heere fende} 

13 So waeckt bam: tant) tot hem / Wel / qu moede ens |} 

aten meet ben baat niet/|he getrouwe dieuſtknecht Al 

noch de ure/ in dewelcke obser wennige zt gu nez | 

de Sane des meufchen ſto⸗ trouw geweeſt/ ober Gele, 

men fat. fat ick u etten: gaet in in 

14 Want [hetis ]aelijckteen | de vreugde uwes hee
ren. 

menſche die bunten *lants za Ende bie de twee talen If 
renfende fijne dienftinechz|ten ontfangen hatte / quant | 

teu rien / ende gaf haer fijne oack tat hem ende fende / | 

goederen over. GBeere/ twee talenten hebt 

15 Ende ben eenen maf hej gu mu gemeen : fiet / twee 

Lijf talenten/ ende den an⸗ Indere talenten hebbe ick 

deren twee/ ende den ders | haben deſelve gewonnen. 

den één/ een vegelickt nae o3 Sijn Heere fende tot 

fijn Lermagen / ende ver— Gem/ Wel/ op goede en 

rende terftant. be getrouwe Bienftänecht , 

16 Die nu He Lijf talenten ober wennine zt nu ne | \ 
ontfannen hadde/ gingh Gez | troum geweeſt / over bele (Af 
nen ende handelde Haer me⸗ ict u ſetten: gaet in in DEE 

be/ ende mon andere vijf vreugde uwes Geeren. SP 

talenten. ofer Maer bie het een tE 

17 Desgelijcks oock Dieflent ontfangen hadde / quam pg 

pe twee [ontfangen hadde}/laack ende fende / Heere 8 ch 



1 

ap. 23. 
tende u dat queen hart mene 
che zijt / maenende daer gu 
vet gezaent en hebt / eũñ bere 
gaderende ban daer /[wacr] 
mu niet geſtront en helt. 
25 Ende bebreeſt zijnde hen 

Echt Genen gemaen / ende hehe 
je wiu talent verborgen in De 
erde: fiet / gn het het uive. 
26 Maer fijn heere ante 
goordende fende tat Gem / 
u booſe ende lune dienft- 

tnecht / mn wiſt dat ick 
naene Daer ickt niet gezaent 
n hebbe/ ende ban daer 
tergadere/ [waer] ickt niet 
zeftrant en hehe, 
7 So moeſt qu dan mijn 

teit Den wiſſelaren gedaen 
eben: ende ick amende 
aude het mijne wedergeno⸗ 
men Gebben met woecker. 
28 Neemt dan ban Gem 
get talent wech / ende geeft 
jet Den genen/ die De tien 
alenten heeft. 
29 Want een pegelickt die 

ml 

loedigh hebben: 
en genen Die niet en Geeft / 
van dien fal genomen tuaz- 
jen oock dat hy heeft. 
30 Ende den onnutten 
ienſtknecht werpt unt in 
buntenſte dunſterniſſe: 
aer ſal weeninge zijn ende 
nerſſinge der tanden. 
31 Ende wanneer be Sone 
es menfchen Kamen fal in 
jne heerlickhent / ende aïte 
A 

Euangelium Matthet. Fol. 33 
De henlige Engelen met hem: 
dan fat hu fitten. op den 
th2aon fijner heerlickhent. 
32 Ende boo2 hem fulten 

Jalle de voſckeren bergadert 
waden : ende hu falfe ban 
malſtanderen fchenden / gez 
licht de herder de ſchapen 
tan De Locken fchendet. 
33 Ende hn fal be ſchapen 

tat ſijner rtechter{ hant] fet- 
ten/ maer de hacken tot 
Lújner] flinker[ hant. 
34 Alsdan fal de Laninnh 

ſeggen tat de gene Die tot fijz 
uerrechter[ hant zijn ]/ omt 
an gefegende mijns Vaders / 
he-erft dat Koninckrijck/ 
t welckt u berend is ban de 
grontlegginge der werelt. 

35 Pant ick Gen honge— 
cib geweeſt / endenn hebt 
mu te eten gegeten: Acti 
ben dorſtigh netueeft/ ende 
au hebt ma te drincken gee 
geben: ick was een vreem— 
delingh/ ende au hebt mu 
geherbergt. 
36 [Ick was] naeckt/ en— 

de gu het mn geſtleedt: Ack 
ben ſtranck geweeſt/ ende an 
hebt mu beſocht: Ickt was 
in de gebanckeniffe/ ende gn 
zijt tat my geſtomen. 
37 Oan fulien de recht 

veerdige hem anttuaa2den / 
ſeggende/ Deere / Wanneer 
hebben fun u hongerigh 
geſien / ende geſpiſigt? afte 
—— ende te drinckten 
egeven 2 
ft 38 En: 



Lap. 26. Euangelium Matthei. oa 

38 Ende wanneer Geiten ſtranck / afte in De gebante 

ug u een vreemdelingh gez Feuiffe/ ende en hebben uk 

fien / ende geherbergt? ofte | niet gedient? 1 

naecſtt/ ende gefileedet 2 45 Dan fat hu haer antek 

39 Ende wanneer hebben woorden ende ſeggen / Voor⸗ 

au u ſtranck geſien / ofte in | waer ſegge ick u: Voor (aa 

be gevanckteniſſe / ende zijn Weel gu [dit] één van deſe 

tot u geſtomen? minſte niet gedaen eu bet / 

10 Ende be Koningh fal|fa EU hebt on het mu oock 

antwoorden ende tat laet niet gedaen. 

ſeggen / Voorzwaer ſegge ick 46 Ende deſe ſullen gaen 

u/ Vaoz foa veel nu [dit]jin He eeuwige pijne: maer 

één ban deſe mijne minſte de rechtbeerdige in dat eeu⸗ 

broeders gedaen hebt / ſo wige ſeven. 

hebt gu [det] mp gedaen. ge 26, Capittel. — 
ar Dan fat Gu ſeggen oock E de het if geſchiet / al 

tot de mene die ter ſſincker⸗ Jeſus alie deſe woorz 

Chant zun / Gaet wech van den gereundigt hadde / dat 

mu gu vervloeckte in het hn tat ſüne diſcipelen fende, 

eeutuige vner / 't welck den o On weet dat na twer 

dumvel ente fijne engelen hes | dagen bet Pafcha is / ende 
rendt is. ge Sane des menſchen ſa 

42 Want ick ben honge⸗ avergelevert worden om HE: 

righ getveeft / ende gu en ſtruncigt te worden. 

hebt myn niet te eten gege⸗ 3 Dae Lergaderden di 

ben: Ickt Gen dorſtigh ger Öierpeiefterf/ ende di 

weeft / enbe op en helt mu Scheiftgeleerde / ende U 

niet te Dgincken gegeven. Ouderlingen bek balcke/ ír 

43 Acht was een oeemder | He fate Dek Hoogenpzieſterẽ 

lingh / ende qu en hebt my fate genaemt \uaë Cajaptaf 

niet gebherkerat: Naeckt /| 4 Ende beraetflaegden t° f£ 

ende mt en Get mu niet gez | mer dat fm Jeſum met lis 

kieedt: Kranck/ ende in de | tighent vangen ende doo 

gevanckeniſſe fende gu endden ſouden. | | 

het mu niet befacht. 5 Doch ſy ſenden: Jiet in 

44 Dan ſullen vock deſe Get feeſt/ op dat 'er GEE 

hem antwoorden / ſeggen⸗aproer EN worde onder HE 

be/ Werre/ wanneer heb⸗ volck. 

ben Wa u hongerigh geſien /6 {IE nu Jeſus te Betha 

af doeſtigh/ of een zeem [uien tuas/ ten hunſe Simo 

pelingh/ of naeckt/ af nig bef melaet{chen : id 3 
7 Qu 



Cap. 26. Cuangelium Matthe, Fol 34 
7 Quam tat Gemeen bzou-{hem u overleveren? Ende 
je hebbende een alabaftere | (n hebben hem toegelent der: 
fiche met feer Koftelicke | tint fflbere [penningen]. 
[he/ ende gaatfe uit op) 16 Ende ban Hoen af facht 
jn hooft / daer hu aen [tar {hu gelegenhent / opdat hu 
1 fat. hem overleveren machte. 
3 Cube fijne diſtipelen [dat]| 17 Eñ op den eerften [dagh] 
ende/ namen ’t feer quar| der ongehevelde [brooden]/ 
R / ſeggende / Waer toef guamen de difcipelen tat Lez 
t verlies? fum/ ſeggende tot hem / 
) Want deſe falve hadde) Waer tilt on dat up u bez 
mmen diere berltacht / en⸗ reuden Het Pafcha te eten? 
[de penningen Jhen armen) 18 Ende Gu fende / Gaet he⸗ 
gehen worden. neu ín De ſtadt tat ſulck eez 
o Maer Jeſus [lulcks])nen/ ende fenget hem/ De 
ſtaende fende tat haer /| APeefter fent/ Müjn tijt ig 

Paeram doet gu deſe vrzou⸗fnaebn / ick fal buu het Pa⸗ 
e maeute aen? Want ſy ſcha houden met mijne diſci— 

peft een gaet merck aen my | gelen, 
Piuzacht. 19 Ende de diſtipelen dez 
tr Want be arme hebt gu | den gelijkt Jeſus haer bevo⸗ 
stijt met ws maer mu enten Gadde/ ende berendden 
bt au niet altijt. het Paſcha. 
(2 Want alffndefefalbeop) 2o Ende als Get avant gez 
jn lichaem gegaten heeft /| magden was/ fat hu acn met 
heeft fm Get nedaen tat {de twaelve. . 
jenvoorbereydingevan }mij-| 21 Eñ doe ft aten fende hu / 
begraveniſſe. Voozwaer ick ſegge u/ dat 
3 Poorwaer ſegge icht u/| Één ban u mp fat verraden. 
(maer dit Cuangeliumge-f 22 Ende fn feer bedroeft nez 
edickt fal morden inde ge⸗ worden zijnde/ Genon een 
ele werelt / [daer] fat oock | negelick tan haer tot hem te 
harer gedachteniſſe ge⸗ feggen / Ben ict 't Heere? 
aken worden ban ‘tnene{ 23 Ende hu anttuaardenbde 
gedaen beeft. fende / Die be hant met mn 
4 Doe gingh één ban de) in de ſchotel indoopt / bie ſal 
laelhe/ gengemt Judas mu verraden. 
cariot / tat de Overprie⸗ 24 De Sane des menſchen 

dnaet mei henen / gelijck van 
5 Cube fende/ Wat wilt hem geſchrzeven is⸗/ maer wee 
Mt geben/ ende ick fat ‘Dien menfche/ Hao wan 

MET î e 

| 
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ap. 26. Euangelium Matthei Fol. 35 
waaen: Dochnietgelijck icſt Gem een groote ſchare / met 
ail/ maer gelijckt qu [wilt]. | flueerden ende ftachten/ [gc- 
40 Ende hu quam tot de |fonden] ban be Oberpziefter 
iſcipelen / ende vondtſe flaz |ren ende Ouderlingen des 
ende/ ende fende tat Per volcks. 
um / En kant on dan niet| 48 Ende die hem Lerriedt / 
én ure met mu waſten? hadde haer een teeckten gez 
4r Waeckt ende Lidt/ op geven / ſeggende/ Dien ick 
at gn niet ín berfoecktinge ſal kuſſen/ De felve ik ’t / 

komt: De geeft is wel grĳpt hem. 
ewilligh / maer het aleefch | 49 Ende terſtont komende 
ſwacrkt. tat Jeſum / ſende hu / Weeſt 
42 Wederom ten tweeden gegroet Kabbi: ende Gu 
tael Genen gaende baat hu / | uite hem. 
gaende / Mijn Pader /inz| zo Maer Jeſus fende tot 
en deſe drincktbeſter van hem / Deient/ Wwaer tue zijt 
uniet voorbu en Fan gaen / [on hier? Dae quamen ſutoe/ 
on zu Dat ict hem Dzincke /|ende flacgen de Ganden acn 
ue wille geſchiede. Jeſum / ende grepen Gem. 
43 Ende amende [by haer]| 51 Ende fiet/ Één ban be 
oandt huſe wederom flapen= [gene die met Jeſu maren / 
je: ant Gare oogen varen de Bant untſtekende troctt 
eſwaert. bee fijn {weert unt / ende flaende 
Ende haer latende gingh | ben dienſtſtnecht dek Hoo— 
u mederam Genen/ ende genpzieſters / hieuw fijne 
adt ten Derden mael/ feg-|aaze af. ⸗ 
ende de ſelve woorden. 52 Doe ſende Jeſus tot 
5 Doe guam Hu tat ſjne hem / Weert uw ſſeert we— 
iſcipelen/ ende fende tot der iu fijne plaetſe: want al 
aer/ Slaept [nu] voort/ le die het ſweert nemen ſul— 
we ruſtet: Siet de ure if len doa? het ſweert vergaen. 
aebn mekamen/. ende del 53 Of mennt nu dat ick 
Dûr Dek menſchen maat [mijnen Vader nu nieten fan 
bergelebert in De Ganden [hinden / ende hy fal mp meer 
er fandaren. als twaelf Tentoenen Enge 
dor tact op/ laet ons len Gnfetten? 
aen: Siet/ bu is nachy 23 Doe ſouden Han de 
ein bervacdt. chaiften berhuit maden / 
47 „Alk bu, noob [die feggen] dat het alſoo 
zach / fiet / Audaë Eén ban geſchieden moet? 
etwaelve quam / ende met 55 Cer felber ure ſprack — 
ij ug 
| 



Cap. 26. Euangelium Matthei. Á 

fut tat be fcharen/ Gu zút| 62 Ende de Googepziefter 

uutgegaen alg tegen eenen apſtaende fende tat Gem dip 

mao2tenaer / met ſweerden En antwoordt mt niets 3 

ende ftoctten / am mp te van | Wat getungen deſe tenen Waf 

nen: dagelücſts fat ict Bu u / 63 Doch Jeſus ſweeghn 

ſeerende in ben Cempel/endelftilie/ ende De Hoogeprie⸗ 

gaen hebt mu niet gegrepen. fter antiuaozbende fende tot 

56 Doch Hit alles if ge— hem/ Ack befweere u Gh 

fchiet/ op dat be Srcheiften | den ſevendigen Godt / dat afp 

der Propheten fauden Hers | ans ſegt / of on zijt de Chꝛi 

buit orden. Doe Guchte |ftui/ He Sane Goûts. 

gen alte De difcipelen/ Gem) 64 Jeſus fende tat hem/ ik 

verlatende. Gn hebt het geſegt. Doch 

57 Die nu Jeſum gevan) ick ſegge ulieden Pan nik 

get hadden / ſendden ſhem], aen fuit gu fien ben Sontt 

henen tot Cajapham den|der menfchen fittende tek 

Gaagenpziefter/ alwaer De rechter[hant] Der Kracht 

Srchziftgeleerdbe ende Our [Godts ]/ ende famende of 

derlingen vergadert waren. | De wolcken beshemels. 

58 Ende Petrug alge hem) 65 Doe Gerfcheurde Dl 

Gan berre tat aen de fate des Hoogepzrieſter fijne kleedt: 

Poaagenpziefters / eñ binnen ren/ fengende/ Du Heeft 

gegaen zijnde fat hu budedie⸗ [Godt] geïaftert/ Suat Gelk 

naren / am Get eynde te ffen. | ben tur nogh getungen bat 

59 Endede Overpeiefters / noade? Siet/nu hebt ou ſjm 

enbe de Ouderlingen ende de | [Godts laſteringe gehoort: 

geheele Geoote Hart ſochten 66 Wat tuntt ülieden? En 

valſche getungeniffe tegen) de ſn antwoordende ſenden 

Jefum / op dat fp Gem doo⸗Hu is des doots ſchuldigh,. 

gen machten/ endeen onz) 67 Dae ſpogen ín in fĳt 

ben niet. aenneffchte/ ende ſloege 

6o Ende hoewel Haer Vele | hem met vunſten. | 

balfche getungen toenekta-| 68 Ende andere gaen heit 

men waren / fa en banden fp | Kinnebackflagen / ſeggende 

[doch] niet. Peapheteert ons Cheiſte 

61 Maer ten laetſten qua⸗wie if t die u geſlagen hee 

men twee valſche netungen/| 69 Ende Petrus fat bun 

endefenden/ Defe heeft gee | ten in de fate/ende één dienſt 

ſegt Ack Fran be Cempelmaecat guam tat hem / fel 

Gaùte afbzeken / ende in drie | gende / Gn waert oock mt 

dagen denſelven ophouwen. Jeſu den Galileer. 
70 
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ap. 27. 

tweet’ niet wat qu feat. 

em een andere [dienft- 

en Nazarener. 

feggende,] Ach en Fenne 
en mensche niet. 
73 Ende een Mmennigh daer 
a/ ieder ſtonden bnto— 
tende feuden tat Petrum,/ 
Paerlick gu zijt oac ban 
ie/ want aackt uüwe fprakte 
aecktt u apenbaer. 
174 Doe began hy [fich] 
vervloecken/ ende te 
veeren / Seit en Benne den 
kenfche níet. E 
vs Ende terftant Fraende 
p haen: eude Petrus viert 
dachtigh dek woorts Per 
/ die tat hem nefent hade 
/ Eer be Haen nekraent 
(heben / fuit gn mu drie⸗ 
ael verloochenen. Ende 

e unten gaende weende 
bitterlickt. 
Pet 27. Capittel 
AC het nu mo2genftant 

A netva2den Suaë / hebben 
le de Overpzieſters ende 
t Ouderlingen dek volcſts 
— sen te 
en Jeſum at ſu hem 
zaden fauden. 

— 

Euangelium Matthei. 
zo Maer hu loochende hety oe Ende hein gebonden heb⸗ 
oa2 aflen/ fenaende / Acht | bende / 

Fol. 36 

lendden fm [hem ] 
ech / ende gaven em over 

71 Ende als hu nae Defaen Pontius Pilatut den 
dorpoorte uutgingh / fanh | Staathauder. 

3 Dae heeft Judas/ die hem 
jaegt}/ ende fende tat Del verraden hadde/ ffende Hat 
ene Die aldaer [waren] /| huveroorzdeeeltwas/ berouw 
defe was oock met Lefu) vehaat/ende heeft de dertigh 

filbere{ penningen Joen Obere 
prieſteren ende den Oudere 
linnen wedergebracht: 
4 Sennende/ Acht hebbe 

gefandint/ verradende Het 
onſchuldigh bloet. Maer fu 
feuden / Wat gaet ant [dat] 
aen? Gn meugt toeffen. 
5 Ende als hu de zilvere 

[penningen] ín ben Cempel 
gewozrpen hadde / bertrackt 
hu / ende Genen gaende Herz 
‘vonde [hemfelven]. 
6 Ende be Obernziefters 

be ſilvere [penningen] nez 
mende fenden / Heten if niet 
geoorloft deſelve in de offer= 
kifte te feonen / dewile het 
een prijs Des bloets if, 
7 Ende t° famen raet geno⸗ 

men hebbende/ ſtochten fn 
daer mede den acker Dek pot⸗ 
tebackers /tat eene begrave⸗ 
niffe vaa? de Geeemdelingen. 
8 Daerom ik die ackter ge— 

naemt be acker bef bloets,/ 
tat ap ben hundigen dagt. 
9 Doe is berbuit gewor⸗ 

den 't mene geſproſten is door 
ben Propheet Geremiam / 
fennende/ Ende ín hebben 
be dertigh ſilvere PPenni 

gend 



Cap. 27. 

gen] genamen/ 

Kinderen Iſraëẽls/ den welc⸗ 

ken ſn geweerdeert hebben. 
ro Eñ hebben deſelve gege⸗ 

ven boog den acker des pot⸗ 

teachers / volgens ’t gene 

mp de Deere bevolen heeft. 
rr Ende Jeſus ſtont boa 

ben Stadthouder: ende De 
_Staùbtiauder vraegde hem / 

ſegodende/ Zit on de Ko— 
ningh der Loden: ende Je— 
ſus fende hem / On ſegt het. 

re Ende alt Gu Lan de 

Overprieſters ende de Our 
derlingen beſchuldigt wiert / 

en antwoordde ht niets. 
13 Dae fende Pilatus tot 

hein / En hoort an niet Goe 

Gele [faken] ft tegen u gez 

tungen? 
1Maer hu en antwoord⸗ 

ge Gem niet ap een eenigh 

waat / alfa bat He Stadt: 

houder Gem feer verwon— 
Derde. 
15 Ende ap het feeit wak de 

Stadthouder gewoon Hen 

baïdke éenen gevangenen los 

te faten/ / weſcken fu wilden. 
16 Ende ín hadden doen 

eenen welbekenden gekan 

genen / genaemt Barabbas. 

17 Uik fm dan vergadert 

waren/ ſende Pilatus tat 

haer / Welcken wilt om Hat 

ick u ſal laslaten/ Barab⸗ 

bam / ofte Jeſum Die ge— 

naemt wort Chꝛiſtus? 

18 Want Hu wiſt / dat ft! 25 

Euangelium Matthei. 

be weerde |hem dooz nidighent ove 

des geweerdeerden ban de gelevert hadden. 

r⸗ 

1E 

19 Ene afk Gu op ben 
FRechterſtoel fat/ fa heeft 
fjne hunspbz2ouwe tot Gewijd 

gefanden/ ſeggende / Debt ht 
ſdoch] niet te doen met dier 
rechtöeerdigen: want i 
hebbe heden veel geleden f 
den drzoom om ſijnent willi 
oo Maer de Oberpzeieſterz 

ende de Ouderlingen hebber 
be ſcharen aengeraden/ dat 
fn fauden Barabbam begee 
ren/ ende Jeſum dooden. 
or Ende de Stadthoude 

antwoordende fende tat 

Gaer/ Welcken ban deſe tiu el 

wilt gu dat ick u fal losltaten 
Ende ſn ſenden / Barabbam 
oo Pilatus ſende tot haer 

Wat ſal ick Han Hoen [me 

Jeſu/ Die genaemt wor 
Theriſtus ? Su ſeuden alle tai 
hein / Laet hem gekruncig 
worden. F 

23 Doch He Stadthoude 
ſende Wat heeft Gu dat 
quaets gedaen: Ende ſuri 
pen te meer/ ſeggende / La 
Gem geſtruncigt worden. 
24 Als nu Pilatus fant 

dat hu niet en voorderde 
maer Geel meer [dat ’er] off 
roer wiert / nam hu mate 

ende wieſch de handen | 

ge fchare / ſeggende / Ickb 
onſchuldigh ben het bit 
defes rechtveerdigen: GH 

lieden meugt taeſien. 

Ende alle Get volck afk 
ua 
— 
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Cap. 27. Euangelium Matthei. Fol. 37 
moordende (ende / Sijn bloet, 33 Ende gekomen zijnde 
kome}over ons / ende over tot de plaetfe genaemt Gole 

notha/ welcſte is geſegt 
Hooftſcheelplaetſe 
34 Gaben fn hem te deine 

ken edickt met galle ge— 
mengt: ende als Hu [dien] 
geſmarckt hadde / en wilde 
hu niet dzincſten. 
55 Ooe fn nu hem nekrune 

cigt hadden/ verdeelden fn 
fue ſleederen / Getint wer⸗ 
pende: opdat vervult ſoude 
worden ’t mene geſegt ik 
Dao? den Peonteet / Sr 
hebben mijne kleederen an- 
der haer berdeelt / ende heb⸗ 
ben het fot over mijne kilee⸗ 
Dinge geworpen. 
36 Ende ſy nederfittende 

bewaerden hem aldaer. 
37 Ende fn {telden boven 

ſijn hooft ne befchuinin- 
ge gefch2ehen/ Dese rs 
JESUS,DprKoNINGHDER 
Joprn. 
38 Doe mierden met Hem 

timee moordenaers geſtrun⸗ 
cint/ één terrechter / ende 
Één ter flincker[ zijde). 
39 Ende die toorbuninnen 

lafterden hem/ fchudtdende 
hare hoofden / 
40 Ende fengende / Gu die 

den Tempel af breekt / en- 
de in deie dagen opboutut/ 
verloſt uſelven. Indien on 
de Sone Godts zijt / fa 
komt af ban Bet Rruus. 
41 Ende desgelijcks oock 

de Okberpziefters met De 
Schift⸗ 

jem oer om gekruuncint.te 
uo2den. egt 
27 Doe namen de rijgt 
mechten des Stadthou— 
ers Jeſum met haer in het 
dechthuus/ ende verga— 
erden ober hem de gant— 
he bende. 
28 Ende als fn hem ont— 
feedt hadden / deden fn hem 

en purperen mantel om. 
29 Ende een Hroane han 
oornen gevlochten hebben⸗ 
e / ſetteden [die] ap ſijn 
jooft / ende eenen rietftactt 

fijne techter[ hant]: ende 

ho Ende op hem geſpo— 
mn hebbende/ namen fit 
en rietſtock ende flaegen 
1 fijn hooft. | 
br Ende Hoe fn hem ber 
ottet Gadden/ deden fun 
m den mantel af/ ende 
boen hem fjne Kleederen 

m/ ende tendden hem he- 
An te ſtruncigen. 
a Ende uutgaende Lanz 
MR eenen man ban Cy⸗ 
en/ met name Simon: 
en dwongen fn/ dat Gu 

Hs Deoege. 
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Cap. 27. Euangelium Matthei. { 

Schriftgeleerde ende Our fien of Elias kamt / am hen 

derlingen … ende Pharifeen |te verloſſen. | 

Chem] befpattende / fenden/) 50 Ende Jeſus wederom 

42 Andere heeft Gu verloſt met een groote ſtemme tue: lt 

Gu en Faun hemſelven niet pende / maf den geeft. Hb 

verloſſen. Indien Gu de Yta-| 51 Ende fiet/ Het baard 

ningh Afraëis is/ dat Gunu hangoſel dek Cempels fcheur 

affkame van Het ſtruis/ ende in tween / ban boven tak: 

de Lux ſullen hem gelooven. beneden: ende De gerd 

43 Hy heeft op Godt ber heefte / ende de ſteenrotzen 

trauwt: Bat huhem nu ter: ſcheurden. Â 

loſſe indien In hem [wel]| 52 Ende de graven wierden 

tuil, Want hu heeft nefeat/|geapent/ ende bele lichame 

Ick hen Godts Sane. der heylige / die outſtapen 

44 Ende het ſelve verwe—⸗ ‘waren / wierden opgeweckt 

ten Gem vdocſt De moorde⸗ 53 Ende unt De graven 

naer / vie met hem gekrun⸗ſuntgegaen zijnde na ſijn 

cigt waren. apftandinge/ quamen U 

45 Ende van der fefter ure | DE heylige ftaat/ ende zi 

aen/ wiert 'er dunſterniſſe velen verſchenen. J 

over be geheele aerde tot Def 54 Ende de Hooftman aut 

negende ure toe. hondert / ende die met Het 

46 Ente ontrent De negen⸗ fefum bewaerden/ ſiend 

ge ure vien Jeſus met een de aerdbeevinge/ ende d 

groote ftemme/ ſeggende /\aingen bie geſchiet Waren 

Eri, Eri, LAMA SA- wierden feer bebzeeſt / fel 

BACHTHANI? dat is Mün gende Daerlicit deſe WE 

Gadt/ mijn Godt/ waer⸗ Godts Sant. * 

am hebt qu mu verlaten? 55 Ende aldaer aren ve 

47 Ende ommige Lan die vröouwen Lan verre att 

gaer ſtonden [fulcks] haar ſchauwende / die Jeſumg 

rente/ fenden/ Defe voegt | Lalat waren ban- Galilea 

Eliam. om hem te dienen. 

43 Ende terſtont één van 56 Onder dewelcke WB 

Gaer [roe Noopende nam een | Maria Magdalena eu 

fgangie/ ende [die] met Varia de moeder Lace 

edict geuit hebbende /jende Joſe ende de moen 

ſtacktſe op eenen rierftackt/ | der fanen Zehredet. 

ende maf hem te Drinker. 57 Ende alá het avant 

49 Pact be andere ſen⸗ woͤrden was quam 

den / Houdt op/ laet onslrück man van Arimathee 
1 
A 
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Cap. 28. Euangelium Matthei. 

waerts / fiet be plactfedaer| 13 Ende fenden/ Seguet / 

de Heere gelegen heeft. Sine diſcipelen zjn Dek 

7 Ende gaet haeſtelick he— nachte gekamen / ende heb⸗ 

nen/ ende ſegget fijnen dis⸗ ben Gem geftolen/ alg lun 

cigelen/ Dat hu opgeftaen ſliepen. 

is ban den dooden: ende) I4 Ende indien ſulcks ſtamt 

ſiet/ Gu gaet u Laa, nae gehoort te worden ban den 

Galileen / Haer ſult ou hem ZStadthouder / wy ſullen hem 

fien. Siet/ ick hebbe % te eden ſtellen ende maſten 

ulieden oefent. dat an ſonder ſorge zijt. 

8 Ende haeſtelickt uut-| 15 Eude ín het neit genas 

gaende tan Het graf met men hebbende / beven gelid 

Gaeefe ende groote Llĳt-|fu geleert waren. Ende dit 

ſchap / liepen ft Genen omwoozrt is verbrendt gewor⸗ 

tſclve] ſjnen difcipelen te) den Gn de Laden tat op Den 

boodſchappen. hundigen dagh. 

9 Ende als ſu henen gin⸗ 16 Ende de elf diſcipelen 

nen / om fijnen Hifcipelen te zjn Genen gegaen Nak 

booùfchappen/ Siet/ Aer) Galileen/ nae den Herd 

fus if haer ontmaett/ ſeg⸗ | daer Jeſus Haer beſcheu— 

gende / Weeſt gegroet: en⸗ den hadde. — 

de ft tat [hem] Komende) 17 Ende alg fn hem ſagen 

grepen fijne boeten / euvel baden fm Gem aen: doch 

aenbaden hem. ſammige twüffelden. 

“ro Doe fende Jeſus tot 18 Ende Jeſus bij haer 

haer / En zeeft niet: gaet|ftamende ſprackt tat haer / 

Genen / boodſchappet wijs fengende/ / Mu if gegeven 

nen Goederen / bat fn enen j alle macht in Gemel ende, 

gaen nae Galileen / ende al 
4 

gaer ſullen fy my fien. 
ir Ente al fm Genen 

gingen/ ſiet / venige ban 

de wacht guamen in De 

ftadt/ ende boodſchapten 
ben COverpꝛieſters alle de 

Bingen die gefchiet waren. 
re Ende fp vergadert zijn” 

de net de Ouderlingen / enz 

de t' famen ract denomen ulieden alle de dagen 

hebbende/ gaven ſy den de volenndinge der were 

ſirügeſinechten veel gelts /Amen. | 

me def Paders / ende De 
Soons / ende def Heulin 

Geeft: leerende haer al 

derhouden alles wat ict 
geboden hehe. 8 
oo Ende fiet / ick Gen 

« 
… 



Cay. 1. Euangelium Marcit. Fol. 39 
Her HEYLIGH gedoopt met Mater: maer 

EUANGELIUM, bn fal u doopen met den 
Nae [de befchrijvinge) Henligen Geeft. 

9 Ende het gefchiedde in die 
e |felbe dagen / dat Jeſus quam 

ban Wazareth [gelegen] in 
Galilea / ende wiert han Jo⸗ 
anne gedoopt ín De Jordaen. 

ro Ende terftont alé hu 
uut het water opklam/ ſagh 
hu de hemelen opengaen / 
ende den Geeft gelijckt een 
dunve op Gem nederdalen. 
11 Ende daer nefchiedde 

eene ſtemme unt De heme— 
fen/ Ön zijt mijn geliefde 
Soan/ in ben welcſten ich 
mijn welbehagen hebbe. 
12 Endeterftant dzeef Gem 

de Beeft unt inde waeftijne. 
13 Ende hy was aldaer in de 
woeſtijne veertigh dagen / 
berfacht van ben fatan ; ende 
‘nak bu de wilde gedierten: 
eñ de Engelen dienden hem. 
I4 Ende na bat Joannes 

abergelebert fuaf/ quam 
Jeſus in Galileen/ predi- 
kende het Euangelium dek 
LKonincſtrijcſts Godts: 
15 Endefennende/ Detijt 

is berbult/ ende Het Ko— 
ninckrijckt Godts naebn gee 
amen: Bekeertu / ende 
gelaaft den Euangelia. 
16 Ende wandelende Gn àe 

Galileefche zee/ ſagh An 
Simanem ende Andzeam 

Fuck ſjnen beaeder/ werpende 
orenen te antbinden. het net in de zee: (want ft 
8 Tet hebbe ulieden twel waren biffchers.) 
| ® 3 17 En: 

Det Eerſte Cauittel. 
Hi begin def Euangez 
| liumé Jesu CHuri- 

STI, Def Soons 
Baùts, : 
2 Gelijck geſchreven is in 
e Propheten/ Siet/ ick 
ende mijnen Engel tao, niu 
tengeffchte/ die uwen wegh 
hao? u henen berenden fal. 
3 De ftemme dek roepen— 
jen in De fuoeftijne/ Ber 
eundt ben wegh def Heeren / 
maeckt fijne paden recht. 
Joannes was doopende in 
je woeſtijne / ende predicſten⸗ 
eden Doop der beſteeringe 
at vergevinge der ſonden. 
5 Ende alie het Joodſche 
ant gingh tat hem unt / enz 
e Die ban Gerufalem: ende 
sierden alle ban hem gez 
aapt in De ribiere be Jor⸗ 
vaen/Belijdende hare fanden. 
6 Ende Joannes was gez 
eedt met kemelshanz / ende 
zet eenen lederen ga2del om 
jne lenden : ende at ſprincit⸗ 
janen ende wilden honich. 
7 Ende hu peedicktte/ ſeg⸗ 
lende / Aa mu komt bie 
erckter is Yan ick / wien 
miet weerdigh en Gen nez 
ucktende den viem fijner KLE 

* 
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Cap. 1I. Euangelium Marcri. 

17 Ende Jeſus fende tot] hem / feanende/ Swiüg 

Baer / Volgt mu na/ende ickt ſtil / ende gaet unt ban hem 

fat matten bat gu viſſchers 26 Ende te onrenne geefs 

der meufchen fuit fuapden. | hem ſcheurende ende roe 

18 Ende fm terſtont hare pende met een groote tems 

netten geriatente zijn hem|me/ gingh uut tan hem. | 

gevolgt. 27 Ende fn wierden alt 

19 Ende ban daer een Wert” verbaeſt / fo Hat ſu onder 

nin voortgegaen zijnde / malſtanderen vraegoden / ſeg 

ſagh hu Jarobum Hen [fo-) mende / Vat ik Dit 7 | 

ne] Zehedei/ ende Paans) nieutue leer? is defc/ Hat h 

nem ſijnen broeder / ende met macht aacft ten ante 

deſelve in 'tſchip Gare nete |nen geeſten gebiedt / end 

ten vermaktende. fm Gem gehoorſaem zijn? 

oo Ente terftont riep huſe: 28 Ende fijn geruchte ging 

ende ft latende Garen vader terſtont unt in 't geheel an) 

Vehedeum in Bet fchig /| liggende lant van Galilea. 

met de huerlingen / zjn| e9 Ende ban ſtonden ak 

Gem nagevolgt. uut de Synagoge geget 

or Ende fp quamen binnen |zjnde/ quanen ín in Wi 

__ Cagernaum: ende terftant huns Simonis ende Ander, 

au den Sabbathdagh in de | met Jacobo ende Gaarne. 

Sunagoge gegaen zijnde /| 30 Ende Simons wij 

teerde Gu. maeder lagh met de kaa 

oo Ende Mt verſſoegen haer |fe: ende terftant ſenden 

ner fijne leere: Want hu hem ban haer. ; 

ſeerde Haer att macht hehe) 31 Ende hu tat haer gaer 

bende / ende niet alg defde vattede hare Gant / eut 
rechtedeſe ap : ende terftat Schꝛiftgeleerde. 

23 Ende Haer mas in hare verliet haer be koortſe/ 8 

be ſn diende haerlieden. Sunagage een menſche met k 
eenen ourennen neeft/ ende) 32 AE Get nu avant # 

worden was / Hoe De fan hu vien uut / | | | 
24 Seggende / Laet af / andering / beachten nt 

Gem alte bie qualick geſteh wat Gebben wu met u [te 
doen] / an Jeſu Nazarener? — van den dunvel beſet 

aren. | 
Zijt on gekomen om ons te 

herderben? Act Renne u/| 33 Ende de geheele ſta 

wie mt zijt / [namelick] De was Gueenbergadert dB 

trent De deure. Penline Godts. 
À 

25 Ende Jeſus beſtrafte! 34 Ende Gu genas 'er 

je 



* ‚2 Euangelium Marci. Fol. 40 
Kole vaa? verſchenden heyt terftant ban hem/ enz 

ecktten gualickt geftelt Waz de In wiert gerennigt. 
ens ende wierp bele Dure) 43 Ende als huhem ftren- 
rieten unt / ende en liet de gelicſkt beraden hadde / dez 
unvelen niet toe te ſpze⸗ De Gu hem terftant ban Gem 
ten / am Dat fn hem kenden. gaen. 
35 Ende 'f morgens vzoegh// 44 Ende fende tat hem / 
IR het nogh diep in Den) Siet/ Dat gu niemant net 
acht was/ opgeſtaen zijn-|en zegt: maer gaet benen 
e gingh hu uat : ende ving ende vertoont uielben den 
enen ineen woeſte plaetje /|P2iefter / ende offert Lao2 
inde badt aldaer. 
136 Ende Siman/ ende die 
net hem (waren ]/ zijn hem 
agevolgut. 
37 Ende fn hem gevonden 
ebbende / ſenden tat hem/ 
Su faeckten u alle. 
138 Ende hu fende tat haer / 
Kact oné in de Gulignende 
feckten gaen / op dat ick 
acht Daer prediſte; want 
aer tae hen ickt untgegaen. 
359 Ende Gn predikte in 
ate Smagogen / door nez 
eel Galileen / ende uier 
e dunvelen uut. 
40 Ende tat hem guam 
en melaetſche/ biddende 
iem / ende vallende voor 
em op De ſtnien / ende tot 
iem fenanende / Indien on 
milt / a ont mn rennigen. 
4 bk Jeſus met harm 
ertighent innerlick be— 

zijnde ſtrerſtte de 
AU ende taeckte hem 

nde fende tat hem / 
kuil / wozt nerenniat. 
Ent eals hu[dit) nefent 

ier Aij® 

Pe 

8 

—2 

au ui: 

ue reyniginge het gene 
Moſes geboden heeft / haer 
tat cen getungeniſſe. 
45 Maer hu uatgegaen zijn: 
de began bele dingen te Gere 
fondigen/ ende Hat woort 
te verbeenden: alfa dat hu 
niet meer en Konde opene 
baerlick inde ftaùt amen / 
maer mas hunten in De woe—⸗ 
fte plaetfen / ende {nt quamen 
tat hem ban aile kanten. 

Het o, Capittel. 
Pie na [fommige] Har 
genië Gn Wederom bin— 

nen ‘Capernaum geſtomen: 
ende het wiert gehoorzt dat 
hu in huns was. 
2 Ende terftont vergader—⸗ 

den [daer ] vele / alſo dat oactt 
ſelfs de [ plaetfen] antrent de 
deure [haer] niet meer en 
kanten vaten: ende hr 
fraach het woort tat haer. 
3 Ende daer guamen [fom- 

mige] tat hem/ beengende 
eenen geraecktten/ die ban 
bier gedzagen wiert. 
4 Ende niet ſtonnende tat 

* de melaets⸗ bert vd avermits be 
4 fchaz 
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Can. 2. Euangelium Marci. 8 

ſchare / antdeckten {u het) unt ín aller — 

dãack daer u was: ende [dat] henut: fa dat fn haer alie ant⸗ 

augebzaken hebbende / liez fetteden/ ende verheerlick⸗ 

ten fu het bedeften ueder|ten Godt / ſeggende / nent 

daer De geraeckte op lant. hebben nant ſucks geſien. 

5 Ende Jeſus haer geiaas| 13 Ende hu ginch wederz — 

Ge ſiende / fende tat den ge⸗ om unt nae De zee: ende Def 

raeckten/ Sane/ uwe ſan⸗ geheele fchare guam tobt 

gen zjn u vergeven. hein / ende Gu leerdeſe. 
6 Ende ſammige van de 14 — — 

Srchriftgeleerde ſaten al Gu Levi den ſſone] Alph 

daer / ende averdachten in ſitten in Get talhuns / ende 

hare Gerten / fende tat hem / Volgt mu 

7 Wat fuzeeckt deſe aldus) Ende hu opftaende Lolg: 

(Godts )faêteringen © Wie ge hem. 

hande jansen vergeven dan) 15 Ende het gefchiedde alg 

alleen Gat: Bu aenfat ín deſſelven huns 

3 Ende FJeſus terftant in | dat oock Gete tallenaren e 

ſünen Geeft bekennende bat be fandaren aenfaten m 

fu alfaa fu haerſelven over⸗ Jeſu ende fijne diſcipelen; 

dachten/ fcude tat Daer /jluant fm waren bele/ ende 

nat overdeuckt gu defe| waren hem gevolgt. a 

zingen ín uive Gerten? 16 Ende de Schaiftgeleer⸗ 

9 Wat is lichtelicker te de ende de Pharifeen / ſiende 

ſeggen tat den geraeckten/ em eten met ten toſſenaren 

De fandenzijn u vergeven: cube fandaren/ fenden tat ſij⸗ 

afte te fenuen/ Staet an/)ue bifcigeïen / Wat Lis ’t] at 

ene neemt uw beddeken hu met de tolfenaren ENDE 

op / ende wandelt? ſondaren ect ende drinckt? 

zo Dac ap bat gu meugt) 17 Ende Jeſus [dat] haaren 

meten/ Dat de Sane Dek de fende tat haer / Die gejont 

menfchen macht Geeft am De | zijn en hebben den Mediciju 

ſonden op Der aerden te ver⸗ meefter niet Lan nooden 

geven: (fende ijn tat den ge⸗ MALT die ſieckt zijn: Ack Ul 

raecktten /) ben niet gekomen om te rab 

ir Aci fengeu/ Staet ap ei pen rechtueerdige / mag 

neemt uw beddeften op / enz fandaerg tat befteeringe. — 

Be gaet Genen nae uw huns. 18 Ende de bifcipeien AO 

ro Ende terftont ftant Gujannik ende der Phariſe 

ap / ende Get beddeſten OUDE: vaſteden/ ende ſu quamen B 

namen hebbende / ginoh hu de ſenden tat Hem / Waere 
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Cap. 3. Euangelium Marri. Fol. 41 

zaften De difcipelen Jgannis 25 Ende hu fende tot haer / 
me Der Pharifeen/ ende Hebt on nont gelefen wat 
we difcipelen en Laften |David gedaen heeft // al hu 

tiet 2 noat hadde / ende hem hon⸗ 
19 Ende Jeſus fende tot gerde/ ende den genen die 

paer / Konnen aackt de bzun⸗ met hem (waren ]7 
oftéltinderen vaſten/ tere) 26 Woe hu ingegaen if in 
ijle de bzundegom bu haer het huns Godts / ten tijde 
fz Sao langen tijt ſu den | Abjathars dek Hoogenpzie⸗ 
zundegom u haer hebben / ſters / ende De taanb2ooden 
pn kannen fn niet baften. gegeten Geeft / Die niemant 
ao Maer de dagen ſullen jen zijn geoorloft te eten Dan 
tamen / wanneer de beupdez |Den Peiefteren/ ende vock 
ram wan haer ſal wechgeno⸗ [gegeven heeft den genen die 
men zĳn: ende alsdan fulten met hem fuaren? 
nm vaſten in defelbe dagen. 27 Ende huſende tot haer / 
jar Ende niemant en naent De Sabbath if gemaeckt 
tenen lap ongevolt lakens om den menfche/ niet de 
kt een audt Hleet: anders menſche om den Sabbath. 
cheurt beffelven nieuwe) 28 So if dan de Sone des 
engenaende lap [vetJaf van |menfchen een Deere aack 
jet aude [kleet]/ ende daer van den Sabbath. 
aat een erger fcheure. Het 3. Capittel. 
22 Ende niemant en doet Wier hu gingh Wederom 
ieuwen wijn in oude [le- in de Sunagoge: ende 
er\fachen : anders de nieuz | aldaer was een menfche hehe 
ue wijn doet de [leder Jfac- |kende een verdozrede hanr. 
en Gerften/ ende de wijn) 2 Ende fn namen hem waer/ 
nort untgeſtort / ende de [le-[of ha op den Sabbath hem 
ter factten verderven: maer | genefen foude / op dat ft hem 
heutuen wijn maet men ín | befchuldigen machten. 
pieulue [leder)factten daen. | 3 Ende hu fende tot den 
23 Ende het geſchiedde / dat menſche / Die de berdoerede 
pop eenen Sabbathdagh hant hadde/ Staet op in 
02 het gezacnde gingh/ het midden. 
ne fijne diſcipelen benoften| 4 Ende hu fendetot Haer / 
U gaende aren te pluchen. Is het geoorloft op Sab- 
24 Ende de Phariſeen ſen⸗ bathdagen goet te baen/ ofte 

ten tat hem / Siet/ waer⸗ | quaet te doen? een menfche 
mdaennmapden Sabbath [te behouden/ ofte te doo— 
van dat niet geoorloft en is? den ? wen ſwegen ſtille. 

5 5 En⸗ 



Cap. 3 Euangelium Marcri. À f 

5 Ende als Gufe met toorz⸗ſde / Gu züt de Sone Godts. 

ne vantam aengeffen Gadhe/| ro Ende hu geboodt haer }j 

met eenen Gebzneft zijnde fcherpelickt / dat ſu hem niet | 

ner De verhardinge Laufen fauden openbaer maken, t 

haer berte / fende hutot ten) 13 Ende Gu lom op Den 

meufche/ Streckt uwe hant Gera / ende riep tat Bem | 

uut. Ende huſtreckteſe ünt / [die Gu wilde: ende ſu quas fb 

eit fjne hant wiert Herftelt /|men tat hem. ef 

gefant gelick be andere. 14 Ende Gu ſteld'er twael⸗ 

6 Entene Phariſeen untge⸗ve / op datſe met hem fau 

maen zijnde / Geen terftant |Den zün / ende op Dat Gu) 

met gen Herodianen t’ ſamendeſelve faude uutfenden ant 

vaet gehouden tegen hem/|te peediken : — | 
hae ft hem fauden Haaden. | 15 Eñommacht te hebben/ 
7 Ende Jeſus vertrock de ſieckten te geneſen / ende 

met fijne diſcipelen nae def de dußvelen unt te werpen. 94 

p zee: ende Gem volgde een) 16 Ende Simoni gaf hu 

| groote menigte tan Galilea/ | ben [toe naem Petrus. B 

| ende han Gudea/ 17 Ende Jacobum den [Los 

| 3 Ende ban Gerufatem /|ne]Zebetei/ ende Jaannemn 

| eude ban Idumea, eudefden broeder Jacobi, ende 

fvan over den Jordaen: ens | gaf haer [toe namen Daas) 

| ge die [van] outrent Eurus | necneë / welck if/ fanen 

| ende Sihan/ een grooteldes donders. | 

| meninte/ gehaat Gebhen-| 18 Ende Andream, ende 

| be hae groate Dingen hy Philinpum / ende Bartholo⸗ 

| vete / guamen tat Gem. meum eude Aatrheum ss 

Î 9 Ente hu fende tat fjne|eude Chamamn/ onbe Jaco⸗ 

diſcipelen / bat een ſchipken bum / den [fone] Alphei 

ſteets antrent hem bljvenende Chaddeum / ende Sie 

ſaude / am der ſcharen wille | monem Cananiten: | 

ap dat Mm Gem niet en fau-| 19 Ende Judam Afcariatk 

den verdringen. gie hem vock verraden Geefts 

zo Want hu hadd'er telef 20 Ende ſy guamen IN 

geneſen / alfa bat Gem atje de | hunk: ende daer vergaderde 

nene Hie [eenige qualen had⸗ wederom cen fchare / alfa, 

den/ overgieten: op dat ſyl dat ſu aart ſelfs niet en Kane, 

hem machten aenralten. ben broot eten. & 

ir Ende de darenne geeften| or Ende alf de gene die hem 

als fn hem fanen/ vielen vooz | Geftanden/ [dit] haarden 

Gem neder ef riepen / ſeggen⸗ gingen ín uut am Gem balk 
5 

J 

ke | 

4 



Cap. 4. 

Du is hunten fijne ſinnen. 
22 Ende de Scheiftaeleere 
De / die han Gerufalem afge— 
kamen waren / fenden / Du 
heeft Beëlzehul/ ende Haar 
ben overſten Der dunvelen 
werpt ijn De dunvelen nut. 
23 Ende haer tat hem gez 

untwerpen? 
24 Ende indien een Yin 

tonincſtrijck niet Geftaen, 
25 Ende indien een hunt te⸗ 

en kan dat hunt niet beſtaen. 
26 Ende indien He fatan tez 
zen hemſelven opſtaet / enz 

ennde. 
27 Daer en kan niemant in 
ens fterchen huns ingaen 
nde fijne haten ontrooven/ 
ndien hu niet eerſt Hen ftercz 
ten hinde: ende alsdan fal 

1 fijn huns berooven. 
‚28 PVoorwaer ick ſegge u / 
mat alie be fanden den kinde— 
een Der menfchen ſullen ver— 
reuen worden / ende aller- 
en lafteringen daer mede fit 
uiten gelaſtert Geen : 
29 Maer fa et lien al | EL icn tegen En enli⸗ ren Geeft / ate en beeft geen qe nae in der eeuwig— 

Euangelium Marri. 

te hauden: Want fn feuden/| Hent / maer hu if ſchuldigh 

Jral. 42 

dek eeuwigen vordeels. 
go Want fm fenden / Dn 

heeft eenen onrennen geeft. 
31 Sa guamen dan fijne 

bzoeders ende fijne moeder: 
ende. bunten ftaende fùnden 
fu tat hem /ende riepen hem. 
32 Ende de fchare fat ront— 

vaepen hebbende fende hp jam hem: ende (n feuden tat 
at haer ín melĳdteniffen /[hem/ Siet / uwe moeder en- 

Dare Han de fatan den fatan |De uwe bzoederg daer buur 
ten faecken u. 
33 Ende hy antwoordde 

hinckrijct tegen Gemfelben | haer / ſeggende / Wie is mijz 
verdeelt ff / faen Han dat ne moeder / ofte mijne broe⸗ 

Berg? 
34 Ende rontom oberften 

gen hemſelben verdeelt is fa | Gebbende bie am hem faten / 
fende hu/ Stet mijne moe⸗ 
Der / ende mijne broeders. 
35 Want fa luie den wille 

e verdeelt is / faen Kan by | Godts doet / Die if mijn broe⸗ 
tiet beſtaen/ maer heeft een Der / ende mijne fufter / ende 

moeder. 

Het 4. Capittel. 
Jays hu begon weder— 

am te ſeeren ontrent de 
zee: ende Daer Gergaderde 
een groote fchare bu hem / 
alfa dat hu in het ſchip ge— 
gaen zijnde nederfat ou De 
zee: ende De geheele fchare 
was op het lant aen De zee. 
2 Ende hu feerdefe Gele 

dingen door gelĳckeniffen / 
ende Gu fende ín fijne leetin- 
ge tat haer, | 
3 Hooꝛt toe/ Siet/een zaene 

er gingh unt om te zaenen. 
4 Ende het nefchiedde in het 

® 6 zaen⸗ 



Cap. 4. 

zaenen/ dat Get een [deel 
zaets] viel bn den wegh: enz 
be De vogelen des hemels 
guamen / ende aten Get op. 
5 Ende het ander Hiel op 

Get fteenachtige/ daer het 
niet beef aerde en hadde: 
ende het gingh terftant ap / 
am tat het geen Diepte Han 
aerde en hadde. 
5 Maer als De janne op⸗ 

gegaen was / fo is het bere 
heandt geworden / ende om 
dat Het genen wozrtel en 
hadde / fo is het verdozret. 
7 Ende het ander viel in de 

doornen: ende de doornen 
wieſſen ap / ende verſtickten 
het ſelve / 
meen vrucht. 
3 Ende Get ander viel in De 

_ moede aerde/ende gaf vrucht: 
die opgingh ende wies / cuz 
de het een droegh Bectind / 

ende het ander tfeftinb / enz 

Pie oaren heeft om te haar 
ren/ die hoore. 
ro Ende alé hun mualleen 

was / de gene die ontrent 

hem [waren] / met de twael⸗ 

Ge/ vraegden hem nae Be 

gelückeniſſe. É 

rr Ende ufende tat haer / 
Wetiku gegeven te verſtaen 

ge verborgenhent des Kto— 
ninckrijcks Godts 
gen genen Die bunten zijn/ 

gefchieben alle deſe dingen 
dooz gelickeniſſen 

Euangelium Marri. 

maer Wwoozrt hooren; 

en 

12 Op dat ſu fiende fien/ 
ende niet en bemercſten; ens í 
de hoorende Gaaren/ ende | 
niet en verftaen: ap Dar fit {l 
haer niet t'eeniger tijt en bes 
teeven / ende haer de fanden 
vergeven laden. 9 
13 Ende hu ſende tat haer 

EI 

— 

> 
EN 

wmaa2t zaent. 
15 Ende deſe zjn/ die ù L | 

ben wenh [bezaeyt worden J/ 
baer ín het woozt gezaeut 
tua2t: ende afs ín het ge⸗ 
Gaat hebben fo kamt DEE 

ende Get en oaf |fatan terftont/ / ende neemt 
et woort wech / ’t welck in 
are Gerten gezaent was. 
16 Ende deſe zijn desge⸗ 

lijckts/ die op de fteenachtige | 
ſplaetſen] bezaent worden: 

welcſte als ſu het Woot ges, 

ve het ander Gandert[vout], hoort hebben / terftant het} 

9 Ende hu fende tat Haer / ſelve metvreugde ontfangen. f 
17 Ende en hebben geenen f 

woͤrtel in haerſeluen maer | 
zijn voor eenen tĳt. Dart, 
na aff verdrzuckinge ofte 
vervoſginge kKamt om ded 

twao2té Suille/ fa worden 
fu terftant ge-ergert. 4— 
18 Ende deſe zijn / die U 

be daornen bezaent Maden: 
[namelick] ve gene die het 

Al 

19 Ende He ſorovuldighe⸗ 

ben Defer werelt/ ende DE, 

verlendinge des rjckdame vs 
4 
ĳ 

en” 

b 

d 



20 Ende deſe zijn / die in 
de goede aerde bezaent zijn : 
welcke het woort haaren 
onde aennemen/ ende dra—⸗ 
ren bruchten / het vene derz 
inl / ende het ander tſes— 
tal/ ende het ander hon⸗ 
pert [vout]. 
ar Ende hu fende tat haer / 

fte onder Het hedde ge— 
ett worde? [Is ’t] niet op 
atfeap den Handelaer gez 
ett worde? 
22 Want daer en if niet 
erborgen / dat niet geapen- 
aert en ſal worden: be 
aer en is niet gefchiet [om 
erborgen [te zijn}/ maer 
p dat het ín ’t openbaer 
aude Komen. 
3 Su nemant oaren heeft 
nte haaren/ die hoore. 
4 Ende jn fende tat haer / 

Biet wat qu aart: Met 
tat mate nu metet / fal u 
emeten worden/ ende u 
ie hoort ſal [meer] toege⸗ 
at worden. 

. 

L gegeven worden: 

zt Du beeft. | 16 hu fende / alfaa 

Fol. 43 
ig Get lonincktrijck Godts,/ 
gelicht of een menfche het 
zaet in De aerde wierpe: 
27 Ende [voorts] fliepe 

ende apftonde nacht ende 
dagh: ende het zaet unt— 
fp2ate/ ende langh tuierde / 
dat hu ſelve niet en wiſte hae. 
28 Want de aerde Geennt 

ban felfs bucht voort: eerft 
bet Érunt/ daer na de are / 
daer na het bolle ſtoorn in 
de art. 
29 Ende al& de Leucht 

tamt dock de Reerfe/ op |[haer] haazdoet / terftant 
atje onder De ſtoornmate ſendt hu den fickel daer in / 

am dat de oogt Haer if, 
30 Ende hu fende/ Waer 

Gn ſullen tun het Koninck— 
tijch Godts bergelijcken ? ofz 
te met wat gelijckeniſſe fulz 
fen lun het ſelve gelijcſten? 
31 [Namelick ]Gyeen mos⸗ 

taettzaet / het welcke / wan⸗ 
neer Het ín de aerde nezaent 
wozt / het minfte is ban ate 
ie De zaden die op Der aer- 
ben [zijn]: 
32 Ende wanneer Het ger 

zaent is/ maet het op ende 
luo2t het meefte ban alle de 
moestiruuden / ende maeckt 
groote tacten / alfa dat be 
vogelen Def hemels onder 
fijne ſchaduwe ſtonnen nes— 
telen. 
33 Ende dao? ſulcke gelüc⸗ 

ſteniſſen bele/ ſprack bn enamen worden oock Haer Get wodet,/ nae dat Mm | het haaren Randen. 
34 Ende fander gelijckeniſſe 

D en 





Cap. 5. 

an zijn bele. 
ro Ende hu baat hem feer / 
at hu haer hunten dat lant 
tet fuech en fande. 
11 Ende aldaer aen De bere 
en was een groote Kudde 
vijnen wendende. 
12 Ende alle de dunvelen 
aden hem/ ſeggende / Sendt 
né in Die ſwijnen / opdat 
at ín Defelte magen baren. 
13 Ende Jeſus liet het haer 
erftont tue. Ende de onz 
enne geeften untgevaren 
jude / baeren in de ſwü— 
en: ende De Kudde ſtorte— 
e han De ftenite af in de 
re/ Haer warender nu one 
cent twee Dunfent/) ende 
erſmoorden in De zee. 
I4 Ende die de ſwinen 
rendden zijn gelucht / en- 
e boodſchapten [fulcks] in 
e ſtadt / ende op Het lant: 
ade fu mingen unt om te 
en mat het was/ dat ’er 
fchiet \uaë. 

I5 Enbe fit nuamen tat 
eſum ende fagen den Gefete: 
en fittende / ende geſtleedt/ 
roe fuel hu fijn berftant / 
pamelick] Die Het fegioen 

en bebeeeft. 
m6 Ende die het geffen had⸗ 
en vertelden haer / wat ben 
Etenen gefchiet was / enz 
e Loock ] han De ffuijnen 
m7 nde ſu begonnen hem 

| 

Euangelium Marci. 
antwoozrdde / ſeggende / ſte bidden/ dat hu ban Gare 
ijn name if Legio / want lantpale wechginge. 

ehadt hadde: ende fn wier⸗h 

Fol. 44 

18 Ende als huin Het ſchip 
gingh/ badt hem be gene die 
befeten was geweeſt/ Hat 
bu met hem machte zijn. 
19 Oach Jeſus en liet hem 

[dat] niet tae/ maer fende 
tat hem/ Gaet Genen nae 
uiu hunk tat be uiue/ ende 
boodſchapt haer at groote 
Dingen u de Veere gedaen 
heeft/ ende [hoe] hu fich 
uwer ontfermt heeft. 
oo Ende hu minn henen / 

ende begon te verſtondigen 
in [’t lant van) Decapalië 
wat qraate dingen hem Je— 
ſus medaen hadde: ende fn 
verwonderden haer aile. 
or Ende als Jeſus weder— 
am in het ſchip overgevaren 
was aen d' ander zijde / bere 
gaderde een groote ſchare by 
hem: ende hu was bj be zee. 
22 Ende fiet / Haer quam 

één ban de Oberfte ber Sy⸗ 
nanane/ met name Jairus/ 
ende hem ffende Giel hu acn 
fjue baeten. 
23 Ende badt hem feer/fenz 

gende / Müjn dochterkten if 
in haer umterfte/ [ick bidde 
ul dat mm Komt ende de 
anden op Haer Tent/ op 

dat fn behouden worde: en- 
de ſu fal even. 
24 Ende hun gingh met 

hem :endeeen qraate fchare 
volgde hem / ende fn ver— 
drongen hem. 

25 En— 
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die twaelf jaren den vloet 

eg bloets gehadt hadde / 
26 Ende veel geleden hadde 

tan bele Medicinmeeſters / 

ende ate het hare [daer aen] 

té koſte gelent / ende geen 

bate gevonden hadde / maer 
met weïcfte het beef eer er⸗ 

ger getvogden was. 
27 [Defe] ban Jeſu taaz 

rende / guam onder De ſchare 

ban achteren / ende raeckte 

fijn leet aen. 
28 Want fn fende/ Indien 

ict maer fijne kleederen 

magh aenratten / ick (al gez 

fant worden. 
ag Ende terftant is De fanz 

teune ares bloets opge— 

droogt / ende fp gevoelde aen 

haer lichaem / dat fu Lan Die 

guate geneſen as. 
zo Eudeterftont Jeſus be⸗ 

kennende in hemſelven De 

kracht / die ban hem untge— 

gaen maf / Keerde hem om 

in De fcharc/ ende fende / 

Wie Geeft mijne Hleederen 

aengeraeckt? 
ar Ende fijne diſcipelen ſen⸗ 

ben tat hem/ Gu fiet dat 

de fchare u Gerdzinnt / ende 

fentan/ Wie heeft my aen? 

geraeckt 7 
32 Ende hu ſagh rantam/ 

am haer te ffen / Die Dat ge⸗ 

gaen hadde. 
33 Ende He vrouwe vree⸗ 

fende ende beevende/ Meten: 

He wat aen Haer gefchiet 

Euangelium Marri. 

25 Ende een ſeſter prouwe / was / guam ende iel too? 

hem neder / ende fende hem } 

aïte He waerhent. 

hemte 
ende Jacobum / ende Jaa 
nem den broeder Lacai: 

des Overſten Der Stand 

ne/ ende ſagh He berderte 

J Ì 

Dochter / uw geloove heeft 

u behouden: gaet henen in 

wrede / ende zijt geneſen van 

deſe uwe guale. 

34 Ende Gu ſende tat eeft ( 

35 Deluiie hu nogh ſprackt 
guamen [eenige] Lan bek 

Derften Der Synagoge 

[huys] / fengende/ Uwe 
dochter if gefta2ven / w 

zt gu den Meeſter 4— 

ar 

moenelick? 
36 Ende Jeſus terſtontg 2 

haa2t hebbende het mang 

gat 'er geſproken Suiert / els 

be tot den Overſten der SW 
nanage/ En weeft niet / ge⸗ 

looft alleenlickt. 4— —4 
37 En hu en liet niemant toef 

gaigen dan Petrum /} 
ep 

33 Ende guam in Get huus 

Lendede gene | die ſeer ween 
gen ende hunlden. 
39 En ingegaen zijnde / ſeg 

de hu tot haer/ Wat maeckt 
nu beroerte / ende [wat 
weent an? Bet fint en if niël 
geſtorven / maer het ſlaent 
40 Ende fu belachten heit, 

maer hu / al hufe alte Gabi 
uutgedzeven/ nam Gu Get 

ben bader eñ De moeder Ul 

ſtints/ ende de gene die ME 
Gem [waren]/ ende ging 

RE 

5 1 



Tap. 6. Euangelium Aarci - Fol. 45 
innen daer het kint lagh. | niet onue-eert dan in fijn va— 
4r Enden vattede de hant | derlant / ende onder [fijne] 
es ſtiuts / eñ fende tot haer/ manen / ende in fijn Guis. 
Talitha kumi: t welckt if) 5 Ende nen ſtonde aldaer 
ijnde avergeſett / Gudorh- geene Kracht doen: dan hu, 
erſten (ick ſegge u) ſtaet ap. ſende wennige ſiecken de 

Ende terftant ſtant het) handen op / ende genasſe. 
achterkien op/ ende wan) 6 Ende hun Leriuanderde 
elde / Want het was twaelf hem over haer ongeloove, 
men — + ende ſu autſet- ende omgingh de vlerſten 
eden haer met groote ant-⸗ [daer] rantam/ leerende. 
Pttinge. , 7 Ende hu riep tat hem dre 
43 Ende hu gebaodt haer) uaciue/ ende begoñ Haer 
per/ dat niemant en faude |t te fenden tweeen ter / 
at ſelue weten / ende fende | ende gaf haer macht over de 
at men haer faude te eten |anrenne geeſten. 
even. 8 Ende Gn geboodt haer/ 
Het 6. Cauittel, dat fu niets en fauden nemen 
Li de Gu gingh ban daer [tot den wegd / ban alleenlirſt 

wech / ende guam in fijn eenen ftaf/ meen maie/ neen 
aderlant: ende fijne diſci⸗ boot / geen geït in Den 
efen volgden hem. gordel. 
2 Ende als het Sabbath) 9 Maer datſe ſchoenſolen 
eworden was / began hu ín) ſouden aenbinden/ ende met 
e Sunagoge teïeeren: en⸗ geen twee rocken gekleedt 
e Gele bie [hem] haarden) zijn. 
ntfetteden haer/ fengende/| ro Ende hu fende tat haer / 
an waer [komen] befen bez| Sa waer mm in een hunt fuit 

dingen? ende fuat wüshent |ingaen/ bijft Haer tat bat 
‚bit die hem le ús is/ dat | an ban daer untgaet. 
act fulcke Wractten dan2) rr Ende fo wie u niet en ſul⸗ 
jne handen geſchieden? {en ontfannen / noch u hoo— 
5 Cn ië deſe niet De timmers | ven / vertreckkende tan Haer / 
an / De ſone Aarie / ende {Schudt het ftofaf/ dat onder 
e Geaeder Jarobi ende Jo⸗ aen uive voeten it / Haer tot 

een getungeniſſe. Voorwaer ende Aude ende Simo— 
ik ende en zijn fijne ſuſters ſegge ick u/ Get fal Sadomae 
CE bier Um ons? Ende ſy oft Gomorra verdzaeglicker 
erden aen hem ne-ergert. zijn in ben dagh des oo2- 

Heel / dan deſelve ſtadt. 4 Ende Jeſus fende tat 4 
12 Ende untgegaen zijnde 

u2ts 

lie 

her/ Een Prophret en ig 

| 
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pzedickten ſu / dat ſu haer een rechtveerdigh ende hens fn 

fauden kekteeren. ligh man was/ ende hieldt 

13 Ende ſy wierpen vele | hem in weerde: ende als uit 

dunvelen unt / ende zalfden hem hoorde / dede u vele din⸗ 

pete krancken met alie / Enz gen/en
de haagde hemgeer neet 

ne maecktenfe geſont. or Ende al 'ereen Welnee je 

14 Ende de Koninoh Dez egen dagh geftamen was 

rodes hoorde Get / (want fijn Dae Weradek op Den dagh 

naem fuaë openbaer gewor⸗ ſüner geboorte een maeltij î 

Hen/) ende fende / Laan: aeurichtede vaag fijne G2aa 

neë/ bie daer doopte / is te/ende be Overſte auer dun 

van ben dooden opgeweckt/ ſent / ende de voornaemſte 

ende daerom werckten Die van Galilea : | kf 

Krachten in hem. oo Ende als de achter van 

5 Andere fenden Vu ik) De ſelve Herodias inguam, 

Eiiag: ende andere fetden / ende danſte ende Herodi en 

Hu is cen Pzropheet / oftejde den genen die mede acne 

als één der Pzopheten. faten Gehaegde / fa ſende 

16 Maer als Get Herodes de Koniugh tot het dochter 

hoorde / fende hu / Defe iten / Eufcht Gan my wat 

Joannes/ dien ick onthoofdt | au vock wilt / ende ick ſal 

hebbe; die is van de dooden |t u geven. J 

opgeweckt. 23 Ende Gu ſwoer haer 

17 Want He ſelve Herodes Sa wat gu ban mu ſult 

ſeenige] untgeſonden heb⸗ |euffchen fat ick u neten £/ 

Genhe/ hadde Joannem ge— oock] tat de helft mijns, 

vangen genamen / ende Gem Koninckrückts. J. 

in Be gevanckteniſſe gebon⸗ 24 Ende ſu untgegaen zijne. 

hen / uut vorſake van Pera | He fende tat Gare moeders, 

giek De hunsvrzouwe ſijns | Wat fal ick enſſchen? Eude 

vbrzoeders Philippi / om Dat die fende / Bet hooft Loans 

Gu haer getrouwt hadde. [nik Dek Dooperäô. 

18 Want Joannes ſende tat) 25 En fn terſtont met haeſt 

Herodes / Het en ig U niet |ingaende tat ben Koningh, 

geoorzloft De hunsvrouwe heeft't geenſcht / ſeggende 

uivef broeders te hebben. ck uil dat gu my nit LERS, 

19 Ende Herodias lende on ftant in een ſchotel geeft het 

Gem toe/ ende wilde hem hooft Joannis bek Donetsk 

boaden/ endeen konde niet. 26 Ende be Koningh ſeet 

oo Want Herodes vreesde bedroeft geworden zijnde 

Joannem / wetende dat hy [nochtans ] om de eeden / en 



je De gene die mede aenſa— 
en/ en wilde hu haer [’t 

Helve] niet afflaen. 
127 Ende de Koningh ſondt 
Ferſtont eenen ſcherprech— 
Eer / ende geboodt fijn hooft 
Macer te rennen. Deſe nu 
Binn Genen / ende onthoof⸗ 
Be Gem in de gebanckeniffe. 
128 Ende beacht fijn hooft 

een fchjatel/ ende gaf 't 
Jelve het dochterſten: enùe 
jet Dachterkten gaf ’t ſelve 
Hare macder. 
2 Ende alé fijne difcipelen 

Idit hoorden/ gingen fn en- 
e namen fijn daat lichaem 
nech / ende (enden dat ín 
ben graf. 
E30 Ende de Apoſtelen qua⸗ 

ien [weder] te famen tat 
lefum/ ende boodſchapten 
jem alſes / Gente wat fit gez 
waen hadben/ ende wat fn 
teleert hadden. « 
31 Ende hu fende tat haer / 
tomt gnlieden ín een woe—⸗ 

Ste plaetje hier alleen/ ende 
uit een wennigh: want 
taer waren bele die quamen 
mie Die mingen / ende fn en 
Jadden zelfs meenen gelege— 
ten tijt am te eten. 
32 Ende Mm bertracken in 
ten fchip/ nae een woeſte 
waetfe alleen. 
33 Ende de ſcharen fagenfe 
genen baren/ ende vele wier⸗ 
ten hem kennende / ende liez 
ten geſamentlick te voete 
tan alle fteden derwaerts/ 

Euarnelium Marcri. Fol. 46 
ende quamen haer taaz / en 
De gingen te famen tat Gem. 
34 Ende Jeſus untgaende 

ſagh een groote fchhare / ende 
wiert inneriictt met ontfer- 
minge beweegt over Haer; 
tant ſu waren aif fchagen 
die genen Gerber en Geke 
len: ende hy begon haer 
veſle Dingen te leeren. 
35 Ende als Get nulate op 

den dagh geworden mak / 
guamen fijne bifcipelen tat 
hem / ende fenden/ Defe 
plaetje is neft / ende Get 
is nu Tate op den dagh. 
36 Lartfe van u/ op datſe 

benen gaen in de amlingen- 
de dorpen/ ende vlecſten/ 
ende kzooden voozr haerſel⸗ 
ben magen Hoopen: want 
fm en hebben niet wat fz 
eten ſullen. 
37 Maer Gn anttuaorbende 

fende tat haer / Geeft on haer 
te eten. Ende ſy enden tat 
hem/Sulten tun Genen gaen/ 
ende ſtaopen taaz tivee hon⸗ 
dert penningen G2oat/ en- 
de haer te eten geen: 
38 Ende hu fende tat haer / 

Doe Geel bonden Hebt qu: 
Gaet Genen ende beſiet [het]. 
Ende dae fn het vernomen 
hadden / ſendenſn / Dijve / 
ende twee viſſchen. 
39 Ende hun geboodt Haer 

dat ſuſe alie fauden daen ner 
derfitten bn weertſchappen 
op het groene gras. 
40 Ende fn faten neder in 

ne 



hed 
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gedeelten bu hondert t' far 
men / eñ bu vijftigh t° famen. 
41 Ende als hu de bijf broo⸗ 

gen ende De twee viſſchen gez 
nomen Gadde/ ſagh hu op 

nae den hemel / ſegende / enz 
de bractt de bzooden/ ende 

gafſe ſjnen Difcipelen/ op 
dat ffe Gaer ſauden Lanze 

eggen: ende be twee viſſchen 
denlde hu vooz alten. 
42 Ende fn aten alie / ende 

zjn verſadigt gewozden. 
43 Ende ſy namen op 

tmaelf volle korven broc⸗ 
Ken / ende Gan de viſſchen. 
44 Ende die Haer De brooden 
gegeten hadden / maren onz 
trent Lijf dunſent mannen. 
45 Ende terſtont dwonghhu 
fijne diſcipelen in Get fchig te 
gaen/ert ban? Genen te baren 
aen Wander zjdetegen[over | 

Bethfaida/ terwilen Gude 
fchare ban hem foude laten. 
46 Ende als hu deſelbve 

Baer affchent gegeven hade 
be / gingh Gn op den bergt 
am te bidden. 
47 Ende als het nu aant 
was geworden/ fa was het 
ſchip in ’t midden van de zee/ 

eit hu was alleen op Get lant. | Gu 
48 Ende hu ſagh dat ft haer | 
feer pjninden mn [’tfchip] 

taat te Érijgen; (want He 

{uint was haer tegen :) ende 
antrent De vierde wake des 

Euangelfum aart. 

49 Ende fm fiende Gems 
‘wandelen op De zee / mey 

den dat het een ſpoockſt 
was/ ende fchzeeutuden ſeer 
zo Want fu ſagen Gem alles sf 

ende wierden ontroert ; ende 
terftant ſprack hu met haer, 
ende fende tot haer/ Zijt 
twel gemoet / Act ben ‘EIN 
en bzeeft u niet. 
si Ende hu klom tot haet 

in’t ſchip / ende He wint ſti 
be: ende fit ontſetteden hat 
boven maten feer in haer 

ten / eũ ‘aren verwonder 
zo Want ín en Gadden nië 

gelett op [het mirakel] De 

booten: want haer Hert 
was verhardt. 
53 Ende als fu overgevs 

ren waren/ quamen ft in 

lant Genefaret/ ende ha 

venden aldaer. L 

54 Ende als ſu unt het ſchij 

gegaen Waren / terſtou 
mierden fu Gem Kennende. 
zz [Ende] Get geteel aut 

tipnende lant doorſoopende 
begonnen fp ap Geddeltens, 

de gene die qualick geſtel 
waren / om te Deagen/ t 
plaetfen daer fn hoorden 

J 

* 

pen / daer teuden fp de ſtra ie 
fe op de merckten / eñ Gade 

hem / dat fp maer den zaal 

nacht£/ quan hu tat haer / [fijn ſtleets aenraſten moch 

wandelende op de zee / ende 
wilde haer voorbygaen. 

ten. Ende ſoo vele afser Gel 

aenraecktten / wierde geſon 



ap. 7. 

Det 7. Capittel. 
Nde tat hem verga— 

Euangelium Marri. | Fol. 47 
geboden [zijn } ber menſchen. 
8 Voant nalatende het nez 

derden De Pharifeen /| Loadt Godts / houdt qu de in” 
de ſammige der Schrifte 
leerde / Die ban Jeruſa— 
mgeſtomen waren. 
‚ Ende ffende dat ſammige 
in fijne diſcipelen met onz 
nue/ dat if / met ongewas⸗ 

rifuten ſu [hacr], 
; Want de Phartifeen ende 
le De Goden en eten niet / 
nzu dat fn [eerſt) dehanden 
ſtmael waſſchen / houden⸗ 
de inſettingen der auden. 
Ende ban de merckt [ko- 
ende Jen eten ft niet/ ten zu 
kt ſu Leerft Igewaſſchen zijn. 
ñ bele andere Dingen zijne 
br / bie fm aengenomen hehe 
Un te Gouden/[als namelick 
b Wwaffchingen der dzinchte 
lieren/ ende Kannen / ende 
pere haten / ende bedden. 
Daerna vraegden Hem de 

hariſeen ende de Schzift— 
leerde / Waerom en wan⸗ 
ten uwe diſcipelen niet nae 
, infettinge Der ouden / 
jaer eten het broot met 
| gewaſſchen handen 7 
| 

| 

fende tat haer / Wel heeft 

nis / Dit voſck eert my met 
Kippen: maer haer here 
houdt hem Lerre ban mu. 
‚ Oach te vergeefs eeren (n 
hu/leerende leeringen / [die ]|antreunigen. Maer de dinz 

fettingen Der menfchen / [als 
namaels] {uaffchingen Der 
kannen /ende drincſtbeſters: 
ende andere diergelijcſte dine 
ten doet au bele. 
9 Ende hufende tot Gaer / 

jen handen boat aten /|Öu doet [leker] Godts nee 
bodt Suel teniete/ op dat on 
uwe infettinge faudet on— 
derhouden. 
ro Want Moſes heeft gez 

ſegt / Eert uwen vader ende 
uwen moeder. Ende/ Wie 
vader ofte moeder vloecſtt/ 
die ſal den doot ſterven. 
rr Maer nulieden ſegt/ 

Su een menſche tot vader 
afte maeder feat/ [Het 5) 
ſtorban/ (hat is [te feggen 
cen nae / ) fa ‘wat u ban mu 
faude ſtonnen te nutte Foz 
meu / [die voldoet, ] 
ra Ende guen laet hem niet 
meertae/ pet aen fijnen va⸗ 
der afte fijne maeder te doen: 
13 Maſtende [alfoo] Godts 

woort Rrachteloog Hoop ùme 
infettinge/ Die nn innefett 
bet: ende diergelijcke din— 

Maer Gr antimaazdde enz | pen doet gu bele. 
14 Ende tot hem de gant- 

aias ban u gevennsde nez | {che fchare geroepen hehe 
papheteert/ gelück gefch2e- | bende / fende hu tat haer / 

aat mu alte /ende berftact: 
15 Daer en if níet tan bun⸗ 

ten den menfche in hem in- 
gaende / 't welcſt hem Kan 

gen 
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gen bie van hem uatgaen / 
die zijn ’t\uefcke Den mens 
fche ontrennigen. 
16 Sa gemant aaten heeft 

am te haoren/ die hoore. 
17 Ende doe hu ban De ſcha⸗ Ì 

re in huus gettomen Mat /|gehao2t hebbende / quam en 

graegden hem fijne diſcipe⸗ | ui j | 

ten ban De nelijdteniffe. 

| 13 Ende u fende tat haer / 
Zijt oocſt au alſoo onweten⸗ 
de? Enverſtaet gu niet / dat 

al wat van bunten in den 
menſche ingaet / hem niet en 
fan ontreunigen? 

| ig Want Get en gaet niet 
| in fn Gerte/ maer in Den 
| buut / ende gaet in De heu 
| melickhent unt / reunigen⸗ 

de afie de fpĳfen. 

uut Syrophenicien / ende ſy 
bat hem / dat hn den duvve 

untwierpe uit Gare dachten, 
27 Maer Jeſus fende tat 
haer / Laet eerſt be kinde: 
ren verſadigt mazden : Vaut 

het en ig niet betamelickt 
dat men het beroot der Kin 
deren neme / ende den hou 
deſtens [voor Juerpe. it 
08 Maer Mm antwoordoee 

ende fende tat hem / Aa Dee} 
re/ ooch oock de hondekten 
eten onder de tafel ban DE 
Erupmkens der Hinderen. fp 
og Ende hu feude tot haer 
Om deſes woorts uitte gae 

Genen: de dunvel is ud 

uwe dochter uutgevaren. 
zo Ende als fu in haer hut 
quam / vondt ft Dat de Duf 
get untgevaren Waf/ end 

oo Ende hu fende / Det ger 
ne untgaet uut den menfctje/ 
vat antrennint ten menfche. 
or Want Lan binnen unt 

het herte der menschen kar 
men voort/ guade gedach⸗ 
ten / overſpelen / haererpen/ 

| dootſlagen/ 
| oe Diebermen / vierighe⸗ 

‘| den / boosheden / bedrogh/ 
ontuchtighent / booſe doge/ 
laſteringe / hoovaerduye / on⸗ 
verſtant. 

| 23 Nite deſe booſe dingen az 

fl men voort ban binnen / ende 
| —antrermigen den menſche. 

24 Ende ban Daer opſtaen⸗ 
be gingh hu mech nae De 

ſandpalen ban Curus ende 
HE Sidon: ende in een huns lantpalen han Decapolig. 

9 Jegaen zünde / en wilde hul 32 Ende Mm Grachten t0, 

9— 
7 

* 

te dochter liggende op 
bedde. Da a 

sr Ende Gu wederom Wed 

gegaen zijnde ban de (ant 

palen Curi ende Sidonie 

quam aen De zee ban Óall 

{ea/ dooz het midden 

2* 
ed 

2 



Cap. 8. 
jem eenen Hooben / dire 
waerlick fp2ack; ende ba— 
* hem dat hu de hant op 
em lende. 
33 Ende hem ban der ſcha— 
e alleen genomen hebben” 
e/ ftackt hu fijne bingeren 

fijne oaren: ende geſpo— 
ten hebbende vaeckte u ſi⸗ 
e tonge acn. 
34 Ende opwaerts fiende 
hae den Bemet / ſuchtede Gr / 
| nde fende tat hem / Ephpha⸗ 
ha/ dat is / Wort geopent. 
35 Eude kerſtont wierden 
jne daren geopent: ende De 
ant fijner tonge wiert los/ 
nde hu ſprackt recht. 
136 Ende Gu geboodt hen— 
jeden dat fm Het niemant 
agen en fauden / maer at 
u haer aackt gebaaat/ fo 
erltandigden fu het dek te 
ieer. 
37 Ende (nm antfetteden 
aer boven maten feer / ſeg⸗ 
ende / Du heeft atie wel⸗ 
edaen : ende hr maeckt dat 
e doeve hooren/ ende de 
tamme fp2eken. 

Bet 8. Capittel. 
Nðeſelve vanen / als daer 
„een geheel groote ſchare 
rag / ende niet en hadden 
Ì a AL eten fauden/ rien 

fijne difcipelen tat 
„ende fende tat haer / 

ns n lek t ma2de innèrlictt met 
atfferminge beweegt ober 
eſchare: Mant Mm nu die 

Euangelium Marri. 

dn ma mu gebleben zijn /lgen unt / ende beganden met 

jral. 48 

ende en hebben niet wat fn 
eten fouden. 
3 Ende indien fchtfe nuch— 

teren nae haer huns late 
gaen/ſo fulten fy op den went 
befluijkken: want ſommige 
ban haer Kamen tan berte. 
4 Ende fijne diſripelen ante 

mao2dden hem / Wan waer 
fal memant deſe met broo— 
den hier in be woeſtijne kon— 
nen verſadigen? 
5 Ende Gu beaecnde haer / 

Doe Geel brooden helt an? 
Ende ft ſenden / Seven. 
6 Ende hu geboodt be ſcha⸗ 

reneder te fitten op De aer— 
de: ende hy nam de ſeven 
b2ooden/ende nedanckt heb⸗ 
bende brack huſe / ende gaffe 
fjnen diſcipelen / ap dat ſuſe 
fauden Laatengens ende fn 
lendenſe de ſcharen voor. 
7 Ende ſu hadden weunige 

viſchſtens: ende als hu nefe: 
gent hadde / fende bu / dat fu 
dock die ſauden baagiengen. 
8 Ende fn hebben gege— 

ten/ ende zjn verſadigt ne- 
ma2ben: ende fn namen het 
averfchat der bzocken ap / 
ſeben manden. | 
9 Die nu meneten hadden 

waren antrent bier Dnnfent : 
ende hu lietfe gaen. 

io Ende terftant in bet 
ſchin gegaen zijnde met fijne 
bifcipelen/ is hu geltamen in 
de deelen ban Oalmanutha. 
ir nde de Pharifeen ine 

hem 



Cay. 5, Euangelium APart. | — 

| hem te twiſten/ begeerende | fent mannen / hae bele vol 

vanhem een teecken van den ie ko2ven met brzocken Bg 
opnaemt? Su ſeggen Heut f 

ra Ende hy fluaertictt fuch- | Cwaelſve. at 
hemel/ Gem verſoeckende. 

ſegge u/ So deſen goſlach⸗ fe manden met brocken 
te een teecken gegeven ſal ———— Ende ft ſenden 

waden.” 
13 Ende 

, 

ende wederom in't ſchip ge⸗ Hoe en 
gaen zijnde / voer hu wech 
nad’ andere zijde. 
14 Ende fijne difcipelen 

hadden bergeten broot Mez 
De te nemen / ende en had—⸗ 
Ben niet ban één bzoot met 
haer in het ſchip. 
15 Ende Gu geboodt haer / 

ſeggende / Siet toe Wacht 
u van den ſuerdeeſſem der 
Phariſeen/ ende van den 
ſuerdeeſſem Herodis. 
16 Ende fn overlegden onz 

der malktanderen/ ſeggen⸗ 
De/ [’tis,Jam dat fun geen 
brooden en Gebben. 
17 Ende Jeſus [dat] Gez 

Keunende/ fende tat haer / | handen wederom an fijne af 

geen [men / ende Dede hem opties Wat overlegt gy dat gy 
brꝛooden en hebt? En bez 
merckt au nogh niet / nach ſaghſe 

eht nunl 26 Ende hu en verſtaet qu niet: : 
nogh uw verhardet herte? 
18 Oogen hebbende/ en 

ſiet nu niet? ende ooren heb⸗ 
bende/ en hoort un niet? 
19 Ende en gedenckt gu 

niet/ Doe icſt de vijf bzaaz 
gen heart onder de Lijf dun⸗ 

hu verliet haer /| or Endehufende tat haee 
1 IR 

verſtaet qu niet? & 
22 Ene hu quam te 

Bethſaida: ende fn brach 
ten tat hem eenen blinden 
ende Gaden Gem/ dat 
hem aentacckte. J. 
23 Ende de Gant des Uik 

den genomen hebbende 
lendde hu hem unt bunte 
het biecit: ende fpaoat ti) 
fjue oogen / ende lende 8 
Ganden op hem / ende b2aed, 
de hem of hu get faaks. | 
e4 Enden ouftende/ fen} 

be/ Act ffe De menſcheu 
want ick ffefe aft Hoomen 
fuandelen. El 
25 Daer na ſleyde hund 

Ende hu wiert herftelt/ end 
alte herre ende klagk 

fanùt hem ua 

fijn huns / ſeügende / En nd 
niet in Get vieck/ nach B 
fet het niemant in het wekt 
27 Ende Jeſus ninah # 

ende fijne diſcipeſen nae d 
vlecken ban Cefarea Philij 

mi. Ende op ben wegh vrae. 



ap. 9. Euangelium Marcri. Fol. 49 
ehu ſijne difcipelen/ ſeg⸗ ſelben / ende neme fijn runt 
ende tat haer Wie fengen|ap/ ende volge my. 
emenfchen dat ick ben 35 Want fa wie fijn leven. 
28 Ende ft antwoordden / fat willen behouden / die fat 
jaannes de Dooper: endef'tfelhe verlieſen: maer ja 
dere / Elias: ende ander wie fijn Teen fat verlieſen 
/ Eén ban de Pzapbeten. am mijnent wille / ende [om] 
pg Ende bu fende tat haer/ des Euangeliums [wille] / 
Baer antieden wie fent qu | Die ſal't ſelbe behouden. 
at icht ben? Ende Petrus) 36 Want wat faude het den 

Matiuaardende fende tot menſche baten / fa hu de ger 
Jem / Gu zijt be Chriſtus. | heele Werelt Wanne / ende 
fo Ende hu geboodt Haer | fuer ziele fchade lede? 
herpelickt/dat fn ’tniemant| 37 Ôfte wat ſal een mene 
ĩ faudenfengen ban hem. ſche geven tot loſſinge ban 
r Ende hu begon Gaertejfjue ziele? s 
eren / bat de Sone des 38 Wantfa wie hem mijns 
ienfchen bele moefte lijden / | Ende mijner aarden fal gez 
We verworpen worpen gan | fchaemt Gebben in bit overs 
pOuderlingen/ ende Over⸗ ſpyeligh ende ſandigh geſſlach⸗ 
viefteren/ ende Schriftges |te/ diens ſal hem de Sone 
jerbe/ ende gedaabt wor⸗ des meufchen aactt fchamen / 
en / ende na dzie dagen we⸗wanneer Gu fal kamen in be 
ram-apftaen. heerlickthent ſjns Vaders / 
Be Ende Dit woort fprackt |met de henlige Engelen. — 
| 37* ende Petrushen Het 9. Capittel. 
it ſich genomen hebbende/ Eeten fende tat haer / 
vaan hem te heftraffen : Vooꝛwaer ict fenge u/ 
3 hu hem omkeer [dat ’er ſommige zijn Wan de 
nie/ ende fijne difcipelen [gene die Gier fkaen/ die ben 
mftende / _beftrafte Der [daat niet en fullen fmakten / 

n / ſeggende / Baert Ges [tat dat ſy fuilen hebben ne 
et achter mu fatana: want |ffen/ dat het Yaninckrijck 
ten verſint niet de dingen Godts met Kracht geko 
e Godts zijn / maer Hie [men zn. 
x menfchen zijn. a Ende na ſes dagen / nam 
je Ende tat hem geroepen |Aefut met hem Petrum / 
Abende De fchjare met fijne [ende Jarobum/ ende Laane 
ſcigelen / ſende hn tat haer /\ nem / ende brachtfe ap eenen 
a wie achter mn wil ſto⸗ hoogen bergh Wezijden ais 
Jen / die verlaochene heme!leensende hu wiert Loo: haer 
k: | E van 



Cap. 9. 

ban gedaente berandert. 

3 Ende fijne Kleeberen 

‘uit at meeuw / hoedanige 

geen volder op aerden [foo | 

fuit maken en kan. 

4 Ente ban haer wiert Rez 

fien Elias met Moſes/ enz 

_Hefpfpeaken met Jeſu. 

5Eude Petrus antwooz⸗ 
dende fende tat Jeſum / naß⸗ 

bi/ het is goet dat fun Gier 

zijn: ende laet ang bete taber⸗ 

naketen maken / voor u Ééz 

nen/ ende tao Moſes éé: 

nen/ ende vang Elias ÉÉnen. 

6 Want hu en Suift niet 

wat hu fende: want ft wa⸗ 

ren feer bemeeeft. 

7 Ende Haer quam een 

wolcke/ Hiefe overſchaduw— 

de / ende eene ſtemme quam 

unt be wolckte/ ſeggende Á 

Deſe ik mijn geliefde Sane: 

haa2t hem. _— 
3 Ende haeftelickt vantam 

fiente/ en ſagen fp niemant 

meer dan Jeſum atleen Gn 

haet. 
g Ende alt fp Han Den bergh 
afguamen/ geboodt bu Gaer/ 

gat fn niemant verhalen En 

fauden 't gene ſy geffen hate 

Hen/ ban Wanneer 
bek menfchen unt ben Haar 

gen ſoude opgeftaen zijn, 

… ro &nde fl behielden 
moort bu haerſelven / vra⸗ 

gende onder maianderen/ ende verdoz 

wat het was / uut den doo⸗ 

ben opſtaen. 

Euangelium Marci. 

| — 

wlerden bliückende/ feerjde Sche 
Elias eerſt Kamen moet? 

gen is ban den Sone desk 
meufchen/ dat hu Geel lij: 
den fat ende veracht wozden. 

aackt Elias gekomen ia / en: 
de ft hebben hem gedaen al 
wat ft gewilt hebben / qe 
(cht ran Gem geſchreven ig 

Gu een groote fchare vantam 
haer/ ende [eenige | Scheiſt⸗ 

be Sane | ft 

git |hem/ ende ſchuumt / end 

sj 
hem 

ggende / Waerom ſeggen 
iftgeleerde/ datt 

re Ende Gu antmoordende 

ir Ende ft vraegden 

13 Maer ickt ſegge u/ dat 

14 Ende als hn bu de diſch 
gelen gekomen, was/ ſagh 

geteerde met haer twiſtende 

15 Ende terſtont de geher 
te ſchare hem ſiende wier 
verbaeſt/ ee | 
groeteden ft hem. ú 
16 Ende hu vraegde î 

Scheꝛiftgeleerde / Vat tuik, 

tetgumetdefe? < … ll 
17 Ende één uut De ſchat 

antwoordende fende / MEER 
fter/ ict hebbe mijnen ſom 

tat u nebzacht/ die een Bt 

annen geeft heeft. 8 
18 Ende waer hy Gem ooch 

gengrüpt,/ fa fcheurt Gij 

fnerffet met fijne tanden 
cet: ende dF 

Gehe uwe diſcinelen geſegt 

bat fp hem ſouden untwer —— 
pen, 



dav. 9. Euangelium Marri. | Fol. 50 
pen/ ende fp en hebben niet | geeft / ict bebeele u/ gaet 

$ gekonnen. uut ban hem / ende en Kamt 
$ 19 Ende hu antwoordde niet meer ín hem. 
hem/ ende sc / © anger: 26 Ende hun roepende / 
wbobigh geftachte/ hoe lan⸗ ende hem feer scheurende 
ge fal ict nogh by ulieden | gingh ut: ende [het kint) 

Jün? Doe lange fal icſt uSuiert als doot,/ alfa Hat bez 
nogh verdrzagen? Beenot ſe fenden/ dat Het geſt or⸗ 
hem tat mn. ten was. 
20 Ende fn beachten Hen-| 07 Ende Jeſus hem En der 
felbentat hem: ende als Hulhant mrpende / rechtede 
* ſagh / ſcheurde hem terz |hem on: ende hu ftont op. 
ſtant be geeft: ende hu val⸗ 08 Ende alt Gu in huus 
lende op De aerde/ Wentel⸗ſgegaen was, waenden hen 
Be fich al fchummnende, fue diſcipelen alleen / Waer⸗ 
ar Ende hu braegde ſijnen jam en hebben Xun hem niet 
aber / Hoe langen tijt f8’t/ ſtonnen untwerpen? 
dat Gem bit obergektamen| 29 Ende jn ſende tat haer / 
ia? ende Gufende hem / Van | Dit geflachte en Han ner- , 
[fijne] kintshent af. … [gens doao2 untgaen/ dan 
2e Ende menigmael Heeft [daor bidden ende vaſten. 
n hem aackt in t vner endel zo Ende ban daer wech⸗ 
n’t water meluoepen/ om gaende /vensden fn door Gaz 
Gem te verderven: maer fa | fileen/ ende Gu en Wilde niet 
an get kant / zijt met inner: | it dat het nemant wiſte. 
lice ontferminge ober oné| 3r Want Hi teerde fijne 
belveegt/ ende helpt ons. difcipelen / ende fende tat - 23 Ende Jeſus fende tat|harr/ De Sane dek men- 
hem / So ut kant geloo⸗ fchen ſal avergelevert muz- 
UEN/ alle Bingen zijn moge⸗ [ben in be Handen der mene 

ten wenen Hie nefooft. |fchen/ ende ſu fuiten Gem 
Ende terftant de bader dooden: ende gedoodt zijn 

DEE Kintéraepende met tra⸗ |de fat hu ten derden dage 
aen fende / Ick geloove Beez weder-ouftaen. 
e / Komt mijne angelaohin-| 32 Maer fu en verſtonden 
gent te hulge. Dat woort niet / ende fr 
(25 Ende Jeſus flende dat veresden hem te Wraegen. 
dE tegare geſamentlick toe⸗ 33 Ende hu quam te Ca- 
ien / Geftrafte ben onrennen |pernaum/ ende ín Bet huue 
Teef — ſeggende tat Gem / geſtomen zijnde bpoende hy 
ot ſtamme ende doove haer/ Waer han Gar an 

E 2 woor⸗ 

V 



Gap. 9. Euangelium Marri. 

waste ander malfande-| 41 Want fa wie ulieden ee⸗ 
gen op Den wegh? neu Gekker Katers ſal geben 

34 Pach ſu ſwſegen: Want [te drinckſten in mijnen name / 

ft waren ander malſtande⸗ oam Hat mt Cheiſti [difcipe- 

ren ín woorden geweeſt ap [len] zijt / baszwaer ſegge ick 

ven wegh? Wie be meefte u / yen fat ſjnen loon geen: 
[foude zijn]. ſſins verlieſen. 

35 Ende nedergeſeten zjn⸗42 Ende fa wie enen ban 

de riephndetwaelve / en⸗ deſe kleyne/ die in mu me 

pe fende tat haer/ Andien |laaben / ergert / het ware 

nemant mit de eerfte zón / [hem beter dat een meulen⸗ 

bie fal be laetſte Lan atten} jteen om fijnen hals gedaen 

zijn / ende alter dienaer. ware / ende dat hu in De 

36 Ende nemende een inz [zee geworpen ware. 

petten ſtelde Gu bat midden) 43 Ende indien uwe Gant 
onder Haer / ende omvingh {u ergert/ houwtſe af: Het 

Get met fijne armen / ende [if u beter verminckt tot Geb 

fende tat haet / (even in te maen / dan de 

87 Sa wie één ban ſooda⸗ twee handen hebbende Gez / 

nige ninderkens fal ontfar [nente gaen inde helte / in Hat | 

gen in mijnen name/ die anuntbluſſchelick vver: 

ntfangt my: ende fa ief 44 Daer Gare worm uiet | 

mu fat ontfangen / bie en jeufterft/ ende Get ber niet | 

antfaugt mu uiet / maer Dien untgebluſcht en wort. J 

vie mu geſonden Geeft. 45 Ende indien uwe boet 

28 Ende Joannes ant-|u ergert Bautut hem afs 

woordde Hem / ſeggende/ at | 

Meeſter/ Wp Gebben eenen 
geſien / die de dunvelen unt⸗ 

wierp in uwen name / welr⸗ 

Ke dus niet en volgt: ende 

tun hebben't Gem verboden/ 

omdat Gu on niet en volgt. 
39 Doch Jeſus feude/ En 

verbiedt hem niet: want 

daer en is niemant Die eene 

Kracht doen fat in mijnen na⸗ 
mie / ende Gaeftelickt tan my 

ſal honnen gualickt ſpreken. 
40 Want wie tegen aug 

nieten is / die ís boo? ons. 

— — — ——— 

het is wu beter Kreugel tat} 
het teven in te gaen / dan 
Be twee voeten: hebbende 
geworpen te worden in De 

Helle / in dat onuutbluffch 
licft vner: ER 
46 Daer hare fuarm niet 

en ſterft ende dat oper niet 
uutgeflufcht en aat. 1 
47 Ende indien uwe ooge 
uergert/ werptſe unt: het 
is u beter maer (én ooge 
hebbende in Get Koninck⸗ 
rijcſt Godts in te maen/ Da 
twee oogen Gelden 

5 el: 



Cap. ro, 

helſche vner gelmappen te 
maden: 
48 Daer hare worm niet 
en fterft / ende het tier niet 

untgebluſcht en wort. 
409 Want een neder ſal met 
ber gefauten \uopden / enz 
de neder offerhande fal met 
faut gefaunten worden. 
„5o Det faut ik gaet/ maer 
indien het faut onfout vaat / 
waer mede fuit mt dat ſmaer⸗ 
Relic maken: Hebt faut in 
uſelben/ ende houdt brede 
onder malkanderen. 
Het ro. Capittei. 
Derde ban daer opgeftaen 
A 4zijnbe gingh hu nae de 
dantpalen ban Judea / Hoog 
overzijde ban den Jor⸗ 
daen:ende De fcharenguamen 
wederom te famen bu Gem / 
ende / gelijct hu gewoon 
was / leerde huſe wederom. 
2 Ende be Pharifeen tat 
‘hem Komende vraegden 

hem berfoeckende. 
Macer Gu antwoordende 

fende tat haer/ Wat Geeft 
| aſes geboden 2 
4Ende fn Senden / Mo— 

s beeft toenelaten eenen 
ſcheudbzerief te ſchrijuen / en- 
de [haer] te verlaten. 
15 Ende Jeſus antwoor⸗ 

noe fende tot haer / Dan 
| en He hardighent uiver 
gerten Geeft Gu uiiedben dat 

tdeſchreuen. 

* 

Euangelium Marci. Fol. 51. 
6 Maer ban het begin der 

ſcheppinge / heeftſe Gant 
man ende wüijf gemaeckt. 
7 Daerom fat een menfche 
nen Lader ende maeder 
berlaten / ende fal ſijnen 
wijve aenbhangen. 
8 Ende die twee ſullen tat ' 

één vleeſch zijn: alfa dat nm 
niet meer twee en zijn / 
maer één vleeſch. 
9 ’tGene dan Godt t’ far 

meungebaent Heeft / en ſchen⸗ 
de be menfche niet. 
ro Ende in het hund vraeg⸗ 

den hem fijne diſcipelen we— 
derom Gan het ſelbe. 
Ir Ende hu fende tot haer / 
So luie fijn fwijf berlatet / 
ende een andere troutuet / 
die doet averſpel tegen haer. 
12 Ende indien een. wüijf 
haren man fal verlaten / enz 
be met een ander trouwen/ 
die Doet overſpel. 
13 Ende ſy brachten Kinz 

hem / Of het een man geaag-|Derkent tot Gem/ op dat 
loft is [fijn] wijf te berlaten/|Gufe aenraſten ſoüude: ende 

de diſcipelen beſtraften de 
nene/diefe tat hem beachten. 
14 Maer Jeſus [dat] ffen- 

De naan het ſeer qualickt/ en- 
de fende tat haer/ Laet de 
ſtinderkens tat mn ſtomen/ 
ende en verhindertſe niet : 
fuant der ſulcker ig het Uto⸗ 
nincſtrijcke Godts, 
15 Voorwaer ſegge icit u / 

So wie Het Vaninckrijcke 
Godts niet en ontfangt gez 
cht een ſtindeſten/ die en fal 

E 3 tu 





Kar | sg en 

Cap. ro. Euangelium Marri. Fol. 52 

ters / af bader / of maeder/af fonen Zebedei / fengende / 
wijf / of kinderen / of ackters/ | Meeſter / wu wüſden [ wel | 

Bs. zein Cwille]/ 
f hu enantfaunt han⸗ 

Buysen ende broeders/ en” 

in be toeftamende eeuwe tet 
eeuwige teven. 
31 Maer bete eerſte ſullen 

de laetſte zijn / ende [vele]/ 
die de laetſte 2zijn] / De eerſte. 

z2 Ende fn waren op Den 
wegh/ gaende op nae Je— 
rufalem : ende Jeſus gingh 
hoo? haer / ende fp aren 
hert jar Ed hem volgende 
garen ſu bebreeſt. Ende de 
twaelve Wederom tat hem 
| emende/ began hu Gaer te 
eggen De Dingen/ Die Gem 
auerſtamen fauden : 
33 [Seggende,] Siet/ fun 

gaen op na Geruzalem/ en- 
be be Sane Hek meufchen 
ben £ Oberpeieſteren ende 
| deeg aver⸗ 

t worden: ende fit 
u hem ter Haat veroorz⸗ 

Jee elen / ende Gem den Benz 
benen overlſeveren. 
34 Ende fm fuilen Gem Gez 

rensende ten Derden 

de * 
hot: 

| 

am mijnent wille ende des dat mn aus bedet/ fa {nat lun 

36 Enbe bu fende tat haer / 
Mistiout nu ín deſen tĳjt /| Nat wilt mr dat ickt u Dae? 

37 Ende fu ſenden tat hem/ 
be fufters / ene macters / Geeft ank dat Wa mogen 
ende kinders / ende actters /|fftten/ D' een aen wine rech— 
met de vervolgingen/ ende} ter{hant]/ ende d' ander aen 

uwe ſlinckerſhant) ín uwe 
heerlickhent. 
38 Maer Aeſus fende tat 
haer / Guen Sweet niet wat 
mt begeert. Komnet at Den 
Deinckbeker deinciten / dien 
ich Drincke/ eude met Den 
doop gehoopt worden / daer 
ick mede gedoopt woede? 
39 Ende fn ſenden tot hem, 
Wu Kannen, Doch Jeſus 
fende tat haer / Den Hincks 
beker / dien icht d2incke/ fuit 
an fuel drinckſten/ ende met 
den Hoop gedoopt woreden/ 
daer íck mede gedoopt 
worde: 
40 Maer Get fitten tat mij⸗ 

ner vechter ende tot mijner 
flinckter[hant]/ en ftaet bn 
mu niet teneben/ nraer [het 
fal gegeven worden] ien Get 
terendt ik. 
41 Ende als He [andere ] tie⸗ 

ne [dit] haorden/ begonden 
(watten / ende hem geeffelen/| ſn Get Gan Jacobo ende Jo⸗ 
hem Ee m befpoutven / ende | anne ſeer gualick te nemen. 

42 Waer Jeſus haer tat 
IE al bi weder-opſtaen. hem geroepen hebbende / 

e tat Gem guamen| fende tot haer / Gu meet Dat 
ude Joannes/ del de gene / ue geacht worden 

4 Over⸗ 
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Eph, SEuangeluun sate zb 
herte te zijn ber volrkte⸗ so Ende hu fjnen mantel 

ren heerſchappue boeten afgeworpen hebbende / tant 

ager haer / ende Gare G2ao-jap/ ende guam tot Jeſum. 

te gebruncken macht ober) 51 Ende Jeſus antwooz⸗ 

On en gende fende tat hem/ Wat 

13 Ooh alſoo en ſal't on⸗ wilt qu dat ick u doen fal 7 

der u niet zijn: maer fa luie cube De blinde fende tat 

ander u qraat fal wilſen wor⸗ | hem / Fathani/ dat ick ſien⸗ 

Ben / die ſal uwe dienager zijn. de magh worden. 

44 Ende fa Wie han u del 52 Eri Jeſus fende tat hem/ } 

eerſte fal uitten azden/ Die Gaet Benen / uiu geloove 
fl ater tienfttmecht zjn. |Geeftw behouden. Ende ter 
45 Want oock de Sane Hes 

É 

itant tiert Gu fende / ende | 

menſchen en if niet geha 
men am gedient te worden / 

volgde Jeſum op Den wegh 

maer om te dienen / ende ſij⸗ 
Pet ir. Capittel. | 

Est voe fn Jeruſalem 

ue ziele te geben [tot] een Bel 

rantſoen voor Gele. phage ende Bethania at | 
genaeckten tot Get 

6 Ente ft guamen tat den alifberah /_ fandt bu 
Berichas ende als hu/ ende twee van fijne diſcinpelen uit. 

fine bifcigelen / ende een| 2 Ende fende tat Hhaer/G 
Genen in Get vleck / dat tegen 
uober is; ende terftant af 

graate schare / ban Jericho 
Atgaiush / ſat be fane Cimei / | 

mt ín ’tfele komt/ (ult gu 
inden een veulen gebon— 

Baͤttimeus He Glinde/ aen 
ven wegh / bedelende. 
47 Ende hoorende bat het den / op welck geen menſche 

Jeſus de Mazarener was /[gefeten en heeft: ontbindt, 

began hu te roepen ende te | tet ende brengt het. k 

feanen/ Aefu/ vu Sone) 3 Ende indien pemant LOE 

Dauins/ ontfermt uminer.ju fet / Waeram baet Mt 

48 Ende bele beftraften dat? Soo ſegt / bat de Det 

hem/ opdat huſwügen fauz| LE Get ſelve Gan nooden 

Des maer hu xiep foo Geel te heeft / ende hu fal ’t ter: 

mieer/ Gu Sone Davids/ ſtont herwaerts fenden. 
4 Ende fu gingen henen 

ende Gonden Get beulen ge ontferm u mijner. 
49 Ende Jeſus [fil] ſtaen⸗ 

be/ fende dat men hem roe⸗ bonden Gude Heure bunten 
aen de wegſchendinge / en 
fm antbonden het ſelve. 

pen ſaude: ende fp riepen 

5 Ende fammige ban de ge 
gen blinden / ſeggende tat 
hem / Hebt goeden moet / Ë | je 

ne die aldaer ſtonden / fer 

Î 

Í 

| 

ftaetop/ hu raept u. 
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Mat doetgu/ dat en F de tijt der vijgen niet. 

beulen ontbindt 2 14 Ende Jeſus antwoorz⸗ 
ach fp ſenden tot haer/ dende fende tat denfelven / 

rel jelt Jeſus bevalen had⸗ Qiemant en, ete [eenige] 
es ende fn lietenſe De beurt meer ban u in Det 
5 Ende fu brachten het veu⸗ eeuwighent. Ende ſüne dis⸗ 
en tat Jeſum / ende wierpen cipelen hoorden't. 

e hlecderen Daetag / en⸗15 Ende ft guamen te Bez 
hel at ap het ſelbe. ruſalem / ende Jeſus in den 

ude bele fpzendden hare | Cempel gegaen zijnde/ bez 
eren ont den wech: ende gon de gene /. die ín den 

here. hieuüwen megen van Cempel verſtochten ende 
de boomen ende ſprend⸗ kochten/ uut te deijben: 
denſe ap deu wegh. ende de tafelen der twiffez 
D Ende die voorgingenen⸗ laers / ende De ſitſtoelen der 
tje volgden / riepen / fege | gene die de dunven verkoch⸗ 

gende/ Hoſanna / geſegent ten / Keerde hu om. 
Ihn / die komt in den na⸗ 16 Endeen ſiet niet toe dat 

Heeren: vemant eenigh bat dao? ben 
— Befegent 21 het Ko⸗ Cempel droege. 
n ne jet onfes batersDa-| 17 Enbe hu leerde / fen- 
is / teld komt in den) gende tot haer: Én is 'er 

bek geren: Hoſanna niet gefchae ben / Mijn hund 
de haanfte [hemelen], faï een huns Dek gebedts 
ka Ende Jeſus quam bin⸗ genaemt worden allen volr⸗ 
ren Aerufalem/ ende inden ken? Maer nu hebt dat 
Tempel: ende alt hu alles tot] eenen kunl der maag” 
camtam beffen haùde / ende | Senaren gemaeckt. 
ß Jel au avontſtant Maf /| 18 Ende be Schäeiftgeleer— 
ziugh humt nae Bethanien de ende Gverpeieſters haag 
A met ie twaelve. ben [dat]/ ende fochten hoe 
| Ende des anderen daegs / fm hem dooden fauden : want 
ERD uut Bethanien gin⸗ ſu beefden hem/ om dat 
n/ haugerde hem. be gantfche fchare antfettet 

| effende bat herre ee⸗ maf over fijne leere. 
1 nehaom / Hie bladeren| 19 Ende alg het nu Tare 
hadde / ming hu [om te fien] | gefwazben tat / gingd bu 

7 

t aac pet op deuſelven (uut hunten De ftadt, 
aud ien bint Ben / ende daer bu oo Eñ dek morgens vroegh 
Jektomen zij de⸗ in hu voorbygaende⸗ fanen fu 
* dar | ladere : ant het [bat de vijgeboom verdorret 

J Es5 was d> 
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fende tat hem / Nabbi / ſiet 
ge vijgeboom / Bien gu herz 
blaeckt hebt/ if verdorret. 
oa Ende Jeſus antwoor⸗ 

dende fende tat haer / Welt 
geloove op Godt. 
23 Want voorwaer ſegge 

icku;/ Hat fo Wie tat deſen 
bergh fal ſeggen/ Wort opne: 
heben ende in De zee gewor⸗ 
ven / ende niet en ſal twüffe⸗ 
ien in fijn herte/ maer ſal gez 
taaben Hat ’t gene hu ſegt 
geſchieden ſal/ het fat hem 
geworden fo Wat feat. 
og Vaerom ſegge ict u /|dan niet gelooft 

Alle bingen / bie vt bidden⸗ 
te heneert / gelooft Dat mate 
antfangen ſult / ende ft fuiz 
fen u geworden. 
os Ende wanneer gu ſtaet 

am te bidden / vergeeft inz 
tien gu wet Get tegen ez 
want: ap dat oock uwe Dar 
her die in de Gemeten is / ulie⸗ 

dien uwe migdaten vergeve. 
26 Maer indien gu niet 

en vergeeft / fa en ſal uwe 
Pader / Hie in De hemeſen 
iR/ oock u we misdaden niet 
vergeven. 
27 Ende fit quamen weder⸗ 

am te Jeruſalem: ende alt ſeggen / Een menſche ple 
Buin den Tempel mandelde/|tebe eenen fuijngaert/ di 
_guamen tot hem De Obver⸗ de ſettede eenen tunn Dar 
MHieſters ende be Schriftge⸗ om / ende groef eenen Wijns 
ieerde/ ende be Ouderlingen. |uershackt / ende bouwde BEZ 
28 Ende ſenden tot Gem/inen taren/ ende herhuet 

Euangelium JAarci tt ON 
was van de wortelen af. Dooz wat machtdaet gu de: 
‚or Ende Petrus [fulcks]|fe dingen? Ende wie heeft wit 
indachtigh gewozden zijnde/ | deſe macht gegeven / dat mike 

ve 

deſe Gingen Haen faudet 2 tl 
29 Maer Jeſus antfuao2d 

bende fende tat haer / Ach ſal 
u oock één moogt wzagen sk: 
antwoordt mu vorſt / ende 
fa ſal ick u ſeggen Door wat 
macht ick deſe dingen doe. 
zo De Hoop Jaannis agp: 

die unt Den Demel / of unt DE 
menfchen? Antwoordt muue 
31 Ende fu overlenden an 

ber haer / ſeggende/ Awel 
tien tun fengen/ Uut eli 
Hemel / fa ſal hu ſeggen 
Waerom en hebt au Gems 

gzeefen tun het volckt: want 
fm Gielden alie ban Goan} 
nes / Hat bu waerlickt een 
Propheet Was. I 
33 Ende antwoordende ſen⸗ 
den ft tat Jeſum / Wu en! 
weten ’t niet. Ende Sefuk 
antwoordende fende tat 
haer/ Sa en ſegge ick 
aacft niet / door wat mat 
ict befe Dingen Doe. 5 

Het 12, Capiíttel. 
Ee hu began baar ff 

ke lt. 
rl 

7 

ſückeüiſſen tat Baer tel 
fl 

d Í | 

Jen | 

err TE 

ARE 

dien 

er 
* 
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gd teer, #f enz 
nt Ld 

e Ende als be tijt was/ ſondt 
ju eenen dienſtktnecht tat de 
antlieden/ ap dat hu ban de 
antlieden antfinge Wan de 
aaucht def Suijngaerts. 
3 Maer fm namen ende 
daegen hem / ende fanden 
hem] ſedigh Genen. 
4 Ende hu fandt wederom 
venen andere dienſtknecht 
at haer / ende dien ſteenig— 
fm / ende wondeden hem 

Et Gooft/ ende fanden [hem | 
en ſchandelickt gehandelt 

— 

5 Ende wederom ſondt bu 
enen anderen / ende ùien 
raadden fm: ende Gele an- 
zerr Le [waer van] ſu de ſom⸗ 

ï 

* doodden. 
6 Nii hu dan nogh Éénen 

vaë/ fa heeft hu vacht Dien 
en laetſten tat haer geſon— 
ten/ ſeggende/ Su ſullen im⸗ 
ners mijnen ſone ontſien. 
7 Maer bie lantlieden ſeu⸗ 

t ander elſtanderen/ Dez 
yr de erfgenaem/ Komt / 
aet ang hem dooden / ende 
ee fal anfe zijn. 

B Ende Mm namen ende 
adden hem / ende wier— 
— unt bunten den 

— de heere des 
u ſal ko⸗ 

3* antieden ger: 

Euangelium Marci. Fol. 54 
deren / endeden wijngaert 
aen andere geen. 
io En hebt gu vock defe 

Schz2ift niet geleſen? De 
fteen/ dien de bonwlieden 
verworpen hebben / deſe is 
eens tat een hooft bes 
Haecht 

ir Pan den Herre if Dit 
gefchiet/ ende het if luan- 
derlickt in onfe oogen. 
ra Ende fn fachten hem te 
gangen / maer ſy beeekden 
be ſchare: want fn verſton⸗ 
den dat u die gelijckeniffe ap 
haer ſprack: ende fn verlie⸗ 
ten hem ede gingen wech. 
13, Ende fn fanden tat hem 

eenine der Pharifeen ende 
der Geradianen/ op dat fn 
hem in [fijne ] reden Langen 

? flaenen / ende He fam: | faudrin. 
14 Defe nu quamen ende 

ſenden tot hem/ Meeſter/ 
ane hadde die hem lief un Weten dat gu waerach⸗ 

tigh zijt / ende nae niemant 
en vraegt/ Want gun en fiet 
den perfaan Her menfchen 
niet aen / maer ot teert den 
wen Godts in der Waer” 
hent: As het geoorloft den 
Keyſer fchattinge te geven/ 
afte niet 3 Sulſen lun gez 
ben / ofte niet geben: 
15 Ende hy metende har 

te gevennitent fende tat 
haer / Pat berjaeckt gu 
muz beengt ma eenen pen—⸗ 
vinne, dat icht [hem] ſie. 
16 Ende fp Hrachten [ee- 

nen | — Du fende tat 
haer, 
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ſers is / ende Gode dat Bae 

ende de derde desgelijcks. 

dende fende tat haer, Én 
dwaelt gu niet / daerom dat f 
gude Sechriften niet en \ueet/ 
noch de kracht Badts? 
25 Want alá fm unt den 
dooden ſullen opgeſtaen zijn/ 
ſa en trauwen fn niet / noch 
en worden wiet ten houwe⸗ 
lickte neneben: maer fn zjn 
gelicht Engelen/ die in be 
hemelen [zijn]. dek 

haer/ Wiens ig dit beelt / enz 
debet opſcheift ende ft fenz 
be tat hem/ Dek Keuſers. 
17 Ende Jeſus antwoor⸗ 

bende ſende tot haer / Geeft 
dan den Keyſer bat des Lienz 

— —— — a 

bedie, Ende ft verwonder⸗ 
ben haet aber hem. 

r8 Ende De Sadduceen 
guamen tat hem /- welcke | 8 
ſeggen / dat 'er peen ape) 26 Dach aengaende de Haas 
ſtãndinge en ik / ende vnaeg⸗ [De / dat fit oppetueckt ſullen 
gen hem/ ſeggende worden / hebt anniet geleſen }: 
19 Meeſter / Moſes heeft in het Boerk Moſis hae 

aud nefch2ehen/ indien pe-| Godt in den doornenboſch 
manta broeder fterft/ ende tot hem geſproken heeft/ 
een wijf achtertaet / ende ſeggende/ Aci hen be Godt 
meene Kinderen na eu laet /| Abrahams / ende He Baat } 
aat fijn broeder deſſelfs Wijf | Nfaack / ett he Godt Jacobs 
nemen fal/-entefijnen beoez) 97-Gobt-en is miet [een 

der zaet verwecken. Godt] ber doode maer een 
20 Vaer waren nu ſeven Godt ber levende Gu dwaelt 
broeders/ ende de eerſte nam fdan feet. knik eri 
veen wijf / ende ſtervende en| 98 Ende één ber Schaifte 
et geen zaet na. _ (geleerde hoorende Hat fmte 
var De tweede mam Gaet|famen in woorden waren 
aackt/ enne ig neftazben/ende | Lende] metende bat Gu haet 
aactthefeen tiet neen zaet na: [Wel geantwoordt habe ft 

quam tat Gem / ende vraeg 
de hem / Welck is Get eers | 
fte geboot an alten? -- bf 
29 Ende Jeſus antwoor⸗ 

be Gem/ Het eerfte van alle 
be geboden if/ Maart Hee | 
raël/ De Heere anfe Bodtik 

go Ende gu fuit ben Heert | 
een eenigh Meere. 

fe zijn? tant die feen Geke |uiuen  Gabt tief ebben wat 

beu haer tat een tuijf gehadt. geheel uw hette/ ende unt 
ey Ende Jeſus antwoor⸗geheel uwe ziele / bie 

} 

22 Ende [alle de feben na 
meu deſelve / ende en lieten 
geen zaet na: De faetfte Gan 
alten if oockt het wijf gez 
ſtarven. 
23 Gu de opſtandinge Han / 
wanneer ſy ſullen opgeſtaen 
zijn / wiens wijf ſal fn van dez 



Cap. 12. 
geheel uwen berftande / enz 
be unt geheel uwe Kracht. 
Dit ik het eerfte gebodt. 
31 Ende Het tiveede [de- 
fen] gelicht / [is] bit / Gn 
fuit uwen naeften liefheb— 
ben alg ufelben. Daer en if 
geen ander gebodt grooter 
dan deſe. 
„3e Ende de Schꝛiftgeleer⸗ 
de fende tat hem / Mee— 
fter / gu hebt Swel in der 
waerhentgefent / dat ereen 
eenig Godt if / ende daer 
en ik geen ander dan Gu. 
„33 Ende / hem liefte hel 
ben uut geheel het herte / 
ende unt ra het verftant/ 
ende unt geheel de ziele / en⸗ 

Be den naeften Lief te hebben 
als hemfelben / is meer dan 
alte de beand-offeren ende He 
flacht-offeren. * 
34 Ende Jeſus ſiende bat Gn 

verſtandelicſt geantwoordt 
hadde / fende tot hem/ Bu 
en zit niet herre han het 
Yroninckrijcte Godts. En- 
be niemant en durfde Gem 
meer bragen. 
35 Ende Jeſus antwoordde 

ende fende / leerende in den 
GCempel / Woe ſeggen de 
Scheiftgeleerde /_ dat de 
Chꝛiſtus een fane Dating ig? 
36 Want Dabid felbe heeft 

| den Denligen Geeft ger 
feut/ De Heere heeft geſegt 
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ict uwe branden fal gefett 
hebben tat een voetbanck 
uwer voeten. | 
37 David ban ſelbe noemt 

hem [lijnen] Veere: ende 
Goe is hu fijn fane? Ende be 
meninte Der fchare hoorde 
hem geerne. * 
38 Ende hy fende tat haer 

in ſjne leere Vacht u boo: 
de Schziftaeleerde/ Hie daer 
geerne willen wandelen ín 
lange Éleederen/ ende ger 
groet zijn op de merckten. 
39 Ende de voozgeſtoelten 

Chebben] inde Snnagogen/ 
ende De vooraenſittingen ín 
de maeltijden. 
40 Welke de hunfen der 

Be unt geheel de Kracht : en⸗ weduwen  op-eten / ende 
[dat] onder den fchijn Lan 
lange te bidden. Deſe ſullen 
ſwaerder oordeel ontfangen. 
ar Ende Jeſus geſeten zijn⸗ 

de tegen over be ſchatkiſte/ 
ſagh hoe de ſchare gelt wierp 
in de ſchatkiſte: ende Gele 
tĳjcke wierpen bele [daer in), 
42 Ende daer quam één ar⸗ 

me weduwe / die wierp twee 
Élenne [penningskens daèr 
in}/ welch is een oogt. 
43 Ende [Jezus] fijne diſci⸗ 

pelen tat hem geroepen hehe 
benbe/fende tat haer / Voor⸗ 
waer ickt ſegge u/ dat defe ars 
me weduwe meer ingewozr⸗ 
gen heeft / dan alle die in de 
ſchatkiſte geworpen hebben. 

tat-mijnen Deere) Sit aen | 44 Want ſu alie hebben ban 
Mijne rechter[ hant] ’tat dat sah af FdaerinJ ges 
35 7 mage 
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wornen: maer deſe Heeft ban| nogh en is het ennbe niet. 
haer gebreckt /al wat {nhad-| 8 Want het een] volck fat } 
de [daer in] geworpen / haz|tegen [het ander} volck op: _ 

ren gantſchen leeftacht. ftaen / ende (heteen) Ko⸗ 

Bet 13. Capittel. nine tegen [het ander] fp 
E be alg Gu uut den Konincktrück: ende daer ſul⸗ 

Cempel gingh/ fende) ten aerdbeebingenzijn in ver⸗ 

één an fijne diſcipelen tot ſchenden plaetſen / ende daer 
hem/ Meefter/ ſiet hoeda⸗ ſullen hangersugaden we— 

nigefteenen/ ende Gaedani-|feu/ ende berderten. Deſe 
ge gebouwen! vingen [zin maer} beginſe⸗ Ì 

2 Ende Jeſus antwooz⸗len Her ſmerten. — 9— 

dende fende tat hem/ Stet 9 Maer fiet au voor ufelben — 
au deſe groote gebouwen? |tae/ Mant ſu ſullen u oberle⸗ 5 

Baer en fat niet [een] ſteen veren in be KRaetsvergade⸗ 
og [den anderen) ſteen gela⸗ſringen / ende in De Sunago⸗ 

ten worden / die niet afge⸗ gen: Sn fuit geſſagen wor⸗ 

broſten en ſal worden. den / ei hao? Stadthouders 

3 Ente alt Gu gefeten Was ende Honingen fuit gut geftelt 

ou Ben olijfbergh tegen Den | worden / am mynent wille/ 

Eempel over / vraegden hem | Haer tat Een netungeniffe. 

Petrus/ende Jacobus / endeſ ro Ende Get Cuangelium 

Idanues/eñ Audzras alleen. | mart eerst gepredickt Waz 

4 Sent oné anneer fuilen | der onder alle de voſlcken. 

deſe dingen zjn? ende weſckt 11 Dochwanneer ſ ulenden 

ig Get Kecken wanneer defe ſullenom u over te teteren/fa 
vingen afie volenndigt fulien | ern zijt tevooren niet Gefarnt/ 

waden 2 wat mr ſpreſten ſult / nach en 

sz @nde Jeſus haer ant⸗bedenckt Get niet: maer fa 

maardende began te ſeggen / wat u ín die ure gegeben ſal 

Siet toe bat u niemant en j wa2den / tat fpeeckt. Want 

verlende. an enzijtchet nietdieſpreeckt / 

6 Want vele ſullen Kamen | maer de Henlige Geeſt. J 

aonder minen name / fengen-| 12 Ende [de een ] broeder ſal 

De/ Ack hen [de Christus]/| [den anderen] bꝛoeder aver⸗ 

ende fullen gele verlenden. ſeveren tot den doot / ended 
7 Ende wanneer mm ſult vader het ſtint; ende De fine 

beren ſullen opſtaen tegen haaren tan aazlagen / eũ gez 
ruchten ban ao2tagen / fa en | auders/ente ſullenſe dagden 

13 Ende ou fuit gehatet wort niet verſchricſtt: want je: WEL 
[dit] moet gefchieden. Maer | woeden ban alle / / om — 

| : naems 

— 
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naems wille: maer luie vol⸗ | hier ik be Chriſtus; ofte / 
derden fal tat den eunde / Siet hu ik Haer: en gelooft 
bie fal ſaligh worden. het niet. 
_I4 Wanneer pu Dan fult | ee Want daer ſullen valſche 
fien Den grouwel ber bere 
woeſtinge / Daer ban daag 
ben Peopbeet Daniel ger 

ſproſien is / ftacnde daer 
niet en behoort/ (hie Get 
leeft Die mercke daer on /) 
algùan Die in Judea zijn / 
datje vlieden op De bergen. 

Cheꝛiſti / ende valſche Pro⸗ 
pheten opſtaen / ende ſülſen 
teeckenen ende wonderen 
doen / omte verlenden / in- 
dien het mogelickt tuare / 
gock De untverſtorene. 
23 Macer oulieden fiet toe: 
Siet / ick hebbe u alles 

15 Ende bie op Het back if / | wanzfent. 
en ame niet af in het hunk / 24 Macr in Hie hagen / na 
noch en gae nietin/ am net [bie berdeuckinge/ fat de fan- 
uut fijn huns wech te nemen. 
16 Ende die op ben acker is/ 
en Heere niet weder te rug⸗ 
ge/ am fn Kiect te nemen. 
—* Maer wee den bebruch⸗ 
en ende den ſoogenden 
[vrouwen] ín die dagen. 
18 Darch biddet dat uive 

blucht niet en gefchiede def 
winters. 
19 Want bie dagen ſullen 

fuicke berdeuckinge zijn / 
welcker gelijke niet geweeſt 
en is Van Den herinne ber 
ſchepſelen / die Godt geſcha⸗ 
——— / tat nu tae/ noch 

aack niet zijn en fat. 
20 Endeindien de Heere de 

Hagen niet verſtort en hade 
De/ geen bieefch en faude 

den worden: maer om 
erſtorenen wille / bie 

Geeft untverkoren / heeft 
Be dagen verſtort. 

LOES 

tat ulieden ſal ſeggen / Siet 
ët 

ne verdunſtert worden/ enz 
de be mane en fal haer fchijn- 
fel niet geleen. 
25 Ende de fterren des he— 

melk fullen daer untvaſſen;/ 
ende De Rrachten Die in He 
hemelen [zijn] / fulien Gez 
weent worden. jd 
26 Ende alsdan fullen fn 

ben Sane Dek menfchen 
fien / komende in be Maire 
Éen / met groote kracht en⸗ 
de heerlickhent. 
27. Ende alsdan fal bu fijne 

Engelen urtfenden / ente 
fal fijne untverktorene by— 
eenbergaderen unt de hier 
(winden / ban het unterfte 
der gerden / tat Get unterſte 
des hemels, 
28 Ende leert ban den vi— 

geboom deſe gelickteniſſe: 
wanneer nu fijn. tact teer 
ma2t/ ende be bladeren vate 

De alsdan fa nemant ſprunten / fa weet qu bat de ì 
famer nachu is. 

29 Al⸗ 





Cap. 14. Euangelium Marcik Fol. 57 

an wilt ant au haer wel⸗ ſeetſale / daer ick het Paſcha 
boen: maer mu ſen hebt gn) met mijne diſcipelen eten fal-: 
niet altijt. 15 Ende hy ſalu wijfen cen 
8 Su heeft acdaen tgeen (| groote opperfate/ toegeruſt 
Rande: ſu is Waaegeltamenf{ende] gereet; berendt het 
am mijn ſichaem te ſalven/ ons aldaer. 
Ftot-een‚voorbereydinge } ter |. 16 Ende fijne difcipelen gin⸗ 
begraveniſſe. gen uit / ende quamen in de 
g Voorwaer ſegoe icſt u / ſtadt / ende vanden ’t gelijck 
Al waer dit Euangelium| hu haer geſegt hadde/ ende 
gepeedickt fal worden in de | beregdden het Pascha. 
—— werelt / [daer] falf 17 Ende als het avant ges 
docſt tot harer gedachteniffe | worden mas / quam hu met 
zefpraften fuo2den / Lan ’t| de twaelve. gn 
gene ſu gedaen Heeft. 18 Ende als jn aenfaten enz 
ro Ende Judas Afcariat /[ De aten / fende Jeſus / Voor⸗ 
één van de twaelve/ gingh waer ick ſegge u/ dat één 
henen tat be Overprieſters /van u/ die met mn eet / mu 
ap dat hu hem haer ſoude ſal verraden. 
averleveren. 19 Ende fn begonden bee 
Er Ende ft [dat] Goorende | d2oeft te worden / ende d'een 
waren herblijdt/ende beloaf-| nad’ ander tat hem te fen” 
aen hem gelt te geben: ende fgen/ Ben ick 't? ende een 
huſſacht hae hu hem begua-|ander/ Ben ick 't? 
melickt averleveren ſoude. eo Maer Gu antwoordde 
12 Ende opden eerſten dagh | ende fende tat haer/ (’t Is] 
ber ongebhebelbe-[brooden}/| éénunt detwaelve / die met 
wanneer fu het Paſcha flache | mu in de fchatel indopt. 
teden / fenden fijne difcipelen| or De Sane dek menfchen 
tat hem / Waer wilt gu dat |naet wel henen / gelijck ban 
umdenen gaen / ende beren: | hem nefch2eben ië/ maer wee 
oen dat gu het Pafchaetet? | dien menfche/ daag tuelckten 
13 Ende Gu ſondt twee ban|de Sone bek menschen ver— 
ue difcipelen vat /endefen- [raden waat: Wet waer hem 
etat haer / Gaet henen in de | maet/fa die menfche niet gez 
kadt: ende ufal een menfche | baren en ware geweeſt. 
antmaeten / deagende een) oe Ende als fn aten/nam Je⸗ 
uche laters ; volgt dien. fus broot / eñ als hu gefegent 
14 Ende fa maer Gu ingaet/| hadde/ brack hu het / ende gaf 
ent tatden heere des huns/ het haer/ende ſende/ Nemet / 
De Meeſter ſegt / Waer is deletet / dat is mijn Ed > 
qT 23 Cils 



NE 

Een sn 

de gaf haer [dien]; enbe fn gelücks fenden ſu aacit alte. } 

at if mijn biaet/Bet [bloet ]| Gethfemane/ ende hu fende” 

Cap. 14. Euangelium Marci. 4 C 

23 Ende nam ben drinckbe⸗ſſterven / fo en fal ickt u geen⸗ 
Ter / ende nedanckt heben: | fin£ verloochenen. Ende ins⸗ 

deancken afie wat Denfelben.| 32 Ende ſu guamen in een Pf 

or Ende hu ſeüde tot haer /| plaetfe/ / welckter name was 

def Qieüwen Ceftamenti/ftat ſüne diſtipelen / Sitt 

t weick boog bele bergoten| bier neder tat dat ick gebe⸗ 
ben fat hebben. 1— 

ende Joannem/ ende begon 
verbaeſt ende ſeer heangſt 
te worden. ci 
34 Ende fende tat haer / 

Rijn ziete if geheel bedroeft 
tot bert boat tae: Glijft Giet | 
ende maeckt, HEN | 
35 Ende een wennigh voort⸗ 
gegaen zijnde viel Gu op DE 
aerde / ende haat /fa Get mas 
gelicht ware / dat Hie ure van 
Gem boo2zbuginge. di 
36 Ende Gu feude/ Abba/ 

Paber/ alte dingen zijn u mas, 
gelickt: Neemt deſen drinck⸗ 
beter van mu werh: Doch 
niet wat íctt tuil / maer wat 

drincken Lan de vrucht Dek 
wijnſtackß tat op Dien 
dauh/ Suanneer íctt deſelve 
fat nieuw deincken in het 
Koninckrickte Gants, 
26 Ende aff fn den lofſangh 

geſongen hadden / gingen ft 
uut nae ben olijfbergh. 
27 Ende Jeſus fende tot 

haer/ Gu fult in befen nacht 
alte aen mn ge-ernert wor⸗ 
Hen: want daer ik geſchee⸗ 
ben / Acht ſal den Verder 
flaen/ ende He Schapen ſul⸗ 
{en berftrant wozden. 
28 Maer na bat ick fal op⸗ 

neftaen zijn/ ſal ick u voor⸗ 
maen nae Galileen. 
og Ende Petrus fende tat 
hein / Of fu oocſt alle ne-ers 
gert wierden / fa en ſal ick 

37 Ende Gt quam ende 
vondt Haer flapende / ent 
fende tat Petrum / Simon 

bach niet[ge-ergert worden]. |ffaeut gu? En font qu niet 
go Ende Jeſus fende totféén urelwakten? * 

hem / Voorwaer ick ſegge u/ 38 Waltet ende biddet / ox 

bat heden in deſen nacht / eer [Dat qu niet in verſoeckinge 
ge haen tweemael geftraent|en Kamt: De geeft Lis] wel: 

fat Geen / gu my beiemael gewilligh / maer 't vleeſch 
futt verloochenen. if fluackt. it, J 

zr Maer hu ſende nogh dies/ 39 Ende wederom henen 

te meer / Al maefte ick met ulgegaen zijnde / badt bd | 
p 



E 

—— de ſelve w weekende De ſelve woorden. 
10 Ende weder gekeert zijne 
e bondt huſe Wederom flaz 
rende; Want hare oogen 
aren beſwaert: ende fn en 
uiften niet wat fn hem ante 
waagden fauden. 
ar Ende hu quam ten der⸗ 
en mael / ende fende tat 
saer/ Slaept [nu] voorts/ 
ude vut. Det is genoegh: 
ie ure is gekomen. Siet be 
Sane Des menfchen mat 
vergelevert in De handen 
er fandaren. 
42 Staet op/ laet ons 
aen: Siet / Die mn Gere 

43 Ende terftant als hu 
| agh ſpractt quam Judas 
en/ die Één was ban de 
wmaelve / enbe met hemeen 
kaate fchare met fiveerden 
nde ftocken / [gefonden] 

Euangelium Marci. Fai. 58 
daer bu ftanden/ het ſweert 
trecktende / ſſaegh den dienſt⸗ 
ſtnecht bes Hoogenpzrieſters/ 
ef hieuwm [hem] fijne oare af. 
48 Ende Jeſus antwoor⸗ 

bende fende tot haer/ Zijt 
gu untgegaen met ſweer— 
den ende ſtocken als tenen 
eenen moordenger/ am mn 
te tangen ? 
49 Dagelicſts twas ict hy 

ulieden in Den tempel lee— 
rende / ende ou en hebt mn 
niet gegrepen; maer [dit 
gefchiet Jop dat de Schziften 
vervult fauden worden. 
zo Ende fn hem verlatende 

zjn afie geladen. 
51 Ende één ſelter janne: 

lingh volgde hem / hebben⸗ 
de een ſijnwaet omgedaen 
afer Get naeckte [lijf ]/ ende 
be jongelingen grepen hem. 
5e Ende Gn het lijnwaet 

an de Oberpziefters / ende verlatende/ is naecitt ban 
je Schzriftgeleerde / ende de [haer gevloden. 
Auderlingen. 53 Ende fp lendden Jeſum 
44 Ende die hem verriedt / henen tat den Hoogenpzrie⸗ 
rabe haer een gemenn teer: [ter : ende bu hem vergader 
‚en regelen / ſeggende / den alle be Gverpzieſters/ 
pien ick kuſſen ſal / Die iz't/ fende de Ouderlingen/ ende 

nt hem / ende lendt hem foe Schziftgeleerde. 
skeriicit henen. 154 Ende Petrus volnde 
45 Ende als hu gekomenheinvan verre/ tot binnen in 
| af/ ginoh hu terftant tat | be fate bef Hoogenprieſters/ 
jen / ende fende/ Wabbi /|ende hu wat mede ffttende 
tal J ie ſtuſte hem. 
40 

àl ï —* de — / — ——— 
| oenen Gare warmende Gn het vner. 

landen aen hem / ende gre⸗ 

47 Ende één ber gene Hie 
Wk | 

| 

55 Ende De Oberprieſters 
ende De geheele Kaet ſoch— 
ten getungeniſſe tegen Aes 

j fum 7 



Cap. 14. 

ſum/ om hen te dooden / 
ende en honden niet. 
56 Want vele getungden 

valſchelickt tegen hem / ende 
de getungeniſſen en waren 
niet eenparigh. 
57 Ende eenige opftaende | 

getungden balfchelick tegen 
hem/ fengende/ / 
58 Won hebben hem haaren 

fennen/ Ack fat Defen Cem— 
pel/ Die met handen ger 
maeckt if /- afbzeſten / ende 
in drie Hagen eenen ander 
ren / fonder Ganden gez 
maeckt / bouwen. 
59 Ende oactkt alſoo en was 
haer getungeniſſe niet een⸗ 

parigh. 
60 Ende be Hoogepzieſter in 
t midden opſtaende vraeg⸗ 
be Jeſum / ſeggende/ En 
antwoordt mu niets? Wat 
getungen deſe tegen u? 
61 Maer hu ſweeoh ſtil⸗ 

le/ ende en antwoordde 
niets. Wederom Leaegde 
hem de Hoogepeieſter / en⸗ 
be fende tat hem/ Zijt an) 
de Chrꝛisſtus/ be Sane dek 
gefegenden [Godts [7 
62 Ende Heus fende / Ick 

ben t: Ende gnlieden fult 
den Sane Hes menschen fien 
fitten ter vechter[ hant] der 
Rracht [Godts ]/ ende kamen 
met de wolckten des hemels. 
63 Ende de Hoogepeieſter 
verſcheurende fijne kileede— 
ren/ ſende Vat heben un 
nogh getungen ban noaden 

Guangelium Marci. 

64 Gu hebt de [Godts dlaſti 
ringe gehoort: wat dunckt 
ulieden? Ende ft alie her: 
oordeelden hem des doots 
ſchuldigh te zijn. | 
65 Ende fammine begane: 

den Gem te beſpauwen / end 
fijn aengeficht te bedecken 
ende hem met vunſten tej: 
flaen / ende tat hem teſeg 
gen / Peapheteert : ends 
te dienaers gaen Gem kine 
nebackflagen. dikt: 
66 Ende alg Petrus bene 
ben in de ſale was/ quar 
ééne ban De dienftmaegden 
bef Hoogenprieſters / 
67 Ende ſiende Petrum hem 
warmende/ſagh fn hem aen/ 
ende ſende / Oock np waer 
met Jeſu den NQazarener. 
68 Maer hu heeft het ge 
faachent / fengende / A 
en kenne [hem] niet/ noct 
ictt en \ueet’ niet fuat qr 
fent. Ende hu gingh but 
ten ín de voorſale / ende Dt 
haen kraende. 4 
69 Ende de bienft macdl 

hem wederom ſiende begon 
te ſeggen tot De gene Dies 
daer bn ftonden/ Dejret 
een Gan Die, 
7o Maer hu loochende 

wederom. Ende een Werk 
nigh daer na Die Daer HE 
ftanden ſenden wederom tat 
Petrum/ Waerlictt gu 308 
een Gan Die: Want an snij 
oock een Galileer / che 
uwe ſpraſte gelicht. …— — 
— zi € 

* 



Cap. 15. Euangelium Marci. Fole 59 

gr Ende hu begon Chemfel- [haer Éénen nebängenen tag / 
ven] te verbloecken ende te 
weeren / Ickten kenne deſen 

ſche niet / dien guſegget. 
72 Ende de haen ktraende 

ve tweede mael / ende Per 
rus tiert indachtinh des 
moorts/ twelcſt Jeſus tat 
jem geſegt hadde/ Eer dr 
gaen tweemael geſtraent fal 
geben /fult gu mu deiemael 
serloachenen. Ende ju hem) 
aan Daer makende / meende. 

> Pet 15, Canittel 
TE de terjtont deë moz- 
B egenf beaenh Bielben be 
Dherpziefters t° famen raet / 
net be Ouderlingen ende 
| chziftgeleerde / ende de nez 
jeele Raet / onde Gefum nez 
ronden hebbende / beachten 
n[hemJhenen/ ende gaven 
hem Jaen Pilatum aber. 
2 Ende Pilatus beaende 

uien fx oackt begeerden 
7 Eñ daer maf eenygenaemt 
Barabas / gevangen met 
[andere] mede oproerma⸗ 
ſters / Die in ben aproereenen 
dootſlagh gedaen hadde. 
8 Ende de ſchare riep unt/ 

ende begonte begeeren/ ſdat 
hy dede gelijck hu haer al- 
tijt gedaen hadde. 
9 Ende Pilatug antwoord⸗ 

be haer / feanende / Wilt qu 
Dat ick uden Roninoh der 
Laden ſoslate? 
ro (ant hy wiſt / dat hein 

te Oberpzieſters doo? nijt 
oavergelevert Gaden.) 
rr Maer De Oberpiieſterẽ 

beweegden de fclhjare / dat hu 
haer tiever Barabbam fau- 
De loslaten. 
12 Ende Pilatus antwoor⸗ 

Dende fende wederom tot 
jem / Zit on de Koningh haer/ Wat wilt ar ban dat 
ier Loden? ende Gu ante | ich [met hem] Daenfal/ dien 
voordende fende tot hem/ [ram een Koningh der Loden 
Su fent het. vang noemt 2 
3 Cube de Oberpziefters| 13 Ende fn riepen weder— 

huldigden hem ban bele fam/ Krunſt hem. 
ken:] maer hy en ant-|_14 och Pilatur fende tat 

voordde niet, haer / Wat heeft hu dan 
4 Ende PilatuÂ beaende|guaetg gedaen? Ende ſurie⸗ 
em wederöm / fennenbe /pen te meer/ Kruuſt Gem. 
En antwoozrdt a niet ? 15 Pilatus nu wilſende de 
Siet / hae hele [laken] fm |fchare genoenh boen / Heeft 
gen u Betungen. | haer Barabbam loëgelaten / 
5 Ende Jeſus en heeft niet | ende maf Jeſum over / alá thu 
eet Te: a2at/ fa, dat | [hem ]negeeffelt hadde / om 
Alatus hem verwonderde. ——— morden. 
6 End het feeſt liet hul 16 Ende de —“ | en 

en 



__ tat de plaetfe Geïnatha/ ’t ut 

Can. 15. Euangelium Marci 

lendden Gem binnen in del o5 Ende Ger Was de berde dl 
fate/ Welck is Get Hechtz|ure/ ende fn kruncigden hem. 
huns / eude viepen De gant-| 26 Ende het onfchzift ſij⸗ 
fche bende te ſanen. — ner Gefchuïdinge was boven || 

17 Ende Heden Gem eenen [Gem geſchzeven De Ko-lf 

purperen mantel aen: EUDEININGH DER JODEN, À 

eene doorne tzoone geiache | 97 Ende fp kruncigden met } 
ten hebbende / fetteden hem [Gem twee maagdenaers/ éé | 
[die] ap. {nen aen [fijn]rechter / ende |! 
138 Ende begonnen hem te | éénen aen fijn flincker [ zijde |. } 

groeten / [feggende,] Weeft | 28 Ende de Schaift is ver⸗ 

mearset/ [gy] Koningh der vult geworden Die daer | 
Haden. 4 ſegt / Ende hu if met be mis⸗ 

19 Ende flaegen ſijn hooft dadige nereltent. | 4 
met eenen rietſtorſt / ende be⸗ og Ende die voorbugingen | 

fpagen hem/ ende vallende laſterden hem/ ſchuddende 
op be knien aenbaden hem. | Gare hoofden / ende ſeggen⸗ 
oo Ende als ſu Gem hefgat- |he/ Da! nudie den Cempel 

tet hadden / deden fu Gem Den |afbreectt/ ende in drie Har 

purperen mantelaf/ ente dez | gen axbouwt / Ù 

den hem fijne engenekleedez | zo Behoudt uſelven / ende 

ren aen/ ende ſendden hem kömt af ban Get ſtruns. 

wat om te ſtruycigen. sr Ende ingelijcks oock 
or Ende fn dwongen eenen {be Overpzrieſters met Def 

Simon tan Curenen/ die Schzeiftgeleerde / fepden tat 
[daer] voorbugingh/ kamen⸗ |maiftanderen/ al ſpottende/ 

Be van den ackker / den vader Hn heeft andere verloſt 

Uiterandziende ufi / dat hu hemſelven en Han Gu niet 

fijn krunce droege. 
oo Ende ſu Grachten Hem) ga 

van het kruus/ ap dat uu het 
fien ende gelooven mogen. 
Dac die met hem gekrunſt 
maren / fmabeden hem. 

weïck ik / overgeſett zijnde / 
Hooftſcheelplaetſe. 
23 Ende fu naven hem ge⸗ 
murrheden wijn te drinckten: 
maer Gu en nam [dien] niet, 
24 Ende als fn hem geſtruu⸗ 

tint hadden / verdeelden fl 
ſijne kleederen/ werpende 
Get lat ober deſelve / wat een 
negelicſt wechnemen ſoude. 

De/ tot de negende úre toe 
34 Ende ter negender ure/ 

rien Jeſus met grooter he 
me 



Cap. 16. Euangelium Marcri. draf. 6o 
me/feggende/Eroï,Eroï,| wen J/ die met hem na Je⸗ 
LAMMASABACHTHANI? ruſalem opgettamen waren. 
t Welck is / avergeſett zijn | 42 Ende als het nu avant 
de / aijn Baat/ Mijn Godt / was geworden/ dewile het 
waerom hebt gu mn verla⸗ de Voozberendinge was,/ 
ten? welcke is De Voorſabbath,/ 
35 Ende fammige van dief 43 Quam Joſenh / die van 
daer by ſtonden [dit] hoo⸗ Arimathea [was]/ een eer⸗ 
rende / ſenden / Siet/ Gulick Raetsheer / die oock fel- 
roept Elim. be het Voninckrijcke Gants 
36 Ende daer liep één/ende | was verwachtende / ende 

vulde een ſpongie met edickt/ hem verſtautende gingh bu 
ende ſtackſe op eenen riet⸗ in tat Pilatum/ ende be— 
ftactt /ende gaf hem te deine paeerde Het lichaem Jeſu. 
Hen / fengende/ Houdt til :| 44 Ende Pilatug verwon— 
Taet ans ffen of Elias kamt/|derde hem/ dat hu alreede 
am hem af te nemen. gefta2ben was: ende den 
37 Ende Jeſus ven groote Hooftman ober hondert tot 
ftemme ban [hem] gegeven hem geroepen hebbende 
hebbende / gaf ben geeſt. vraegde hem / of hu fange 
38 Ende het vaarhangfel def | geſtorven was. 

Cempels fcheurdein teen /) 45 Eude als Gu 't van den 
ban babentot beneden. NHooftman aber hondert here 
„39 Ende de Hooftman ſtaen hadde / fchanckt Gu Jo⸗ 
afer hondert / die daer Gujferd het lichaem. 
tegen ober Gem ftant/ flen-| 46 Ende hu kacht fijn ljn- 
de Dat bu alfaa roepende |fuaet/ ende Gem afgenamen 
ben weeft gegeven hädde/ hebbende/ wondt [hem] in 
fende / Wäcerlick defe men | Hat fijn ljnmaet / ende lende 
fche mas Gaùtf Saone. hem ineen graf / 't welck unt 
40 Ende daer fuaren oock jeen ſteenratze gehauwen 
beoutwen ban verre ſdit] was: ende hy wentelde ee— 
aenſchauwende / ander welr⸗ nen ſteen tegen De deure bef 
Ke döockt was aParia Mag⸗ grafßs. 
dalena / ende Maria Jacodi 47 Ende Maria Magdale⸗ 
des ſtleinen / ende Jofe moe⸗ Ne / ende Maria [de moeder] 

/ ende Salome. Joſe aenfchautuben / Waer 
4r Welke oock / doe huin bu gelegt wiert. 

tea was / Gem waren gez et 16. Capittel. 
volgt / ende hem gedient hãd⸗ E de als de Sabbath 
den / ende bele andere vryu⸗. NAboorbugegaen was 
* * had⸗ 



Cap. 16. Euangelium Marci. 

habben aNaria Magdalene/ 

ende Maria de [moeder | Ja⸗ 

cohi/ ende Salame fperer 

ryen geacht / ap Dat fn qua⸗ 

men eude heu falfden. 
a Ende ſeer beoegh op den 

eerften [dagh] ber welte/ 

guamen fn tat het graf / als 
de fanne opging. 
a Ende feuden tat malſtan⸗ 

veren / Wie fat ans den ſteen 

ban He deure Hes grafs afz 
‘wentelen © 
4 (Ende opſiende (aren (np dat 
ge fteen afgetentelt was:) 
want hu was feet groot. 
5 Ende in 't graf ingegaen 

zijnde ſagen ft eenen jonge⸗ 

tab fittende ter vechter[ zij- 
def/ bekleedt met cen Luit 
tanah Kleet/ eude wierden 
verbaeſt. 
6 MWaͤrr hu fende tat haer / 

En zijt niet verbaeſt; gu 
foecktt Jeſum den Kazare⸗ 

ner / die gekrunſt was: hu ik 

opgeftaen/ hyen is hier niet; 

fiet be plaetje Haer ſu hem gez 
legt hadden. 
7 Dach gaet Genen/ feat 

fijnen diſcipelen ende Petra / 

dat hu u voorgaet nae Bar 
Ween : aldaer fuit gu Gein 
fien / gelijck Gu ulieden gez 
feat heeft. 
8 Ende ín haſtelick untge⸗ 

gaen zijnde vloden van het 

graf; ende beevinge ende ont⸗ 

ſettinge hadde haer bevan— 

gen: ende en ſenden niemant 

pet ; want ſy waren bevzeeſt. 

ſtaen was' s morgens vroegh 
op Hen rerſten [dagh] det 

wekte / Serfcheen hu eert 
Marie Magdalene/ UUt 
welche hu ſeven dunvelen 

untgewozpen hadde. 

ſchapte het den genen die met 
hem geweeſt waren / welc⸗ 
fe treurden ende weenden. 

hy leefde / eñ van haer geſien 
was/ en geloofden (nt niet. 

het velt gingen. 

boodſchapten t den andes 
ren/ [maer] fitten geloofden 

9 Ende alg [Jezus] opge⸗ 

ro Deſe Genen gaende bood⸗ 

11 Ende als deſe hoorden at 

12 Ende na deſen ik u ges 
openbaert in een ander ge⸗ 
haente/ aen twer van haer / 
daer ſu ‘wandelden / ende in 

— 

13 Deſe vockt Genen gaende 

oocſt die niet. 
14 Daerna if Gu geopen⸗ 

baert aen de elve Daer ft aen⸗ 

faten/ ende verweet [hen] 
Gare ongeloovighent ende, 

hardighent der herten: om 
dat fm niet gelooft en hats 

ben ben wenen/ Die hem 
geſien hadden / na dat hu 
apgeftaen was. -& 
iz Ende hn ſende tot haer/ 

Gaet Genen in de geheele 
werelt/ pzedickt Get Euans 
gelium alien crcatuten. 
16 Die gelooft ſal hebben/ 

ende gedoopt falzijn/ ſal ſa⸗ 
ligh orden. Maer die niet 
en fat gelooft Geleen / ſal 

verdoemt warden. 
17 Ene 

— 



\ 

ad Es 
7 Ende Ben genen die ge⸗ 

gsf ſullen heben / ſullen 
e teeckenen volgen: in 

Mijnen name ſullen fu dunve⸗ 
len untwerpen: met nieuwe 
tongen uiten ſu ſpreeſten: 
A (ngen futen fit opne? 

Hie! eal is ’t dat ft net 
boodelicke fullen deinriten / 
baten ſal haer niet fehaben. 
Op rancke ſullen fn de han⸗ 
den leggen / ende ſy fullen 
geſont waden. 
„19 De Deere dan / na dat 
jn tat haer geſproken had⸗ 

de / is opgenomen in den 
Hemel / ende ik geſeten aen 
Be rechter[ hant] Godts. 
20 Ende fn untgegaen zijne 

de peedichten aberal/ ende 

Amen. 

Her HEYLIG 
EUANGELI U M, 
— beschrijvinge] 

Ad 

et Eerſte Tute 
Aedemael bele ter 
hant genomen Hebe 

4 NV Ben/ om ín oben te 
ellen Een verhael ban de 
men / Die onder ons Golz 

u Die ban den beginne 

8 —* 

Euangelnum Mutt, “fol 61 

2 So Heeft-het Lack nu 
* gedacht / Hebbende al⸗ 
ſes van vodren act neerfte: 
licſt onderfacht / vervolgens 
aen ute Schijven / voorz⸗ 
treffelicke Cheopbile: > 
4 Op dat mt meugt Fens 
ben de ſekerhent der Bingen / 
daer ban ot onderweſen zijt. 
5 —* de dagen Herodis 

des Konings Lan Aur 
tea / mag een felter 5 
met name Zachariaë/ han 
de dagh-orden Abie: ende 
fijn Wijf was unt de doch— 
teren arané / ende haer 
naem Eliſabet. 
6 Ende fn waren bende 

rechtoreerbinh Laar Gaat / 
wandelende in alle be gebo—⸗ 
den ende rechten dek Deer 
ren anberispelicſt. 
7 Ende fn en hadden geen 

kint / om dat Elifabet anz 
vruchtbaer was/ ende fu 
henùe verre op Gare dagen 
geſtomen varen, 
8 Ende het gefchiede /dat/ 

als hnbhet Periefter-ampt bez 
diende hoog Godt in de beur⸗ 
te fijner danh-a2den / 
9 Mae de gewoonte der 

Pꝛieſterlickte Ledieninge / 
hem te fate was gevallen / 
dat Gn ſoude ingaen in den 

famene fekerhent hebhen/| Tempel des Heeren om te 
elijctt ons obergelehert veurïteofferen. 

ro Ende alle de menigte bek 
e genſt houwers ende die⸗ volcka was bunteu bidden— 

des ige —— de ter ure bek reuckt-offers. 
ir Ende ban Gem wiert 

| ger 



dap, 1. Euangelium Luce. | 

gefieneen Engel def Heeren | ik verre op hare dagen gez 
ftaende ter rechter [zijden]| framen. dl 

Gan ben altaer Heg veuckt-) 19 Ende De Engel ante | 

offers. woordde / ende fende tat | 
re Ende Zarhariaë [hem]|hem/ Acht ben Bateziel/ Die | 
fiende / wiert ontroert / en⸗ vooz Bat ftae / ende ben 

ve veeeſe is op Gem gevallen. untgeſonden am tat u te 

13 Maer be Engel fende) fpaeken / ende u deſe bingen 

tot Hem / En Szeeft niet |te verſtondigen. 
bi 

Zarhatia/ want uw gekent 
ig verhangt: ende uw fuif 
Elifabet fal u eenen fane ba⸗ 
ren/ende gu fuit ſjnen naem 
Geeten Joannes. 
14 Ende u fal blitſchap enz 

be berheuginge zijn / ende 
gele ſullen haer ober fijne 
geboorte verblüden. 
15 Want Gu fal graat zjn 

tanz ben Heere: nach wijn 
ach ſtercken dranck en fal 
Bu niet drincken / ende hy 
fat met Ben Henligen Geeft 
vervult worden/ vock Han 
fing moeders ljve aen. « 
16 Ende fal Gele Her kin⸗ 

beren Afraëis beſteeren tut 
ben Beere Garen Godt. 
17 Cube hu fel voor hem 

henen gaen in Den geeft ende 
Kracht Elie/ am te bekee— 

ren De herten Der vaderen 
tat De Kinderen / ende be ane 
gehoorſame tat be voozrſich⸗ 
tinbeut der rechtveerdige / 
om ben Veere te herenden 
een toegeruſt volcſt. 
18 Ende Zarchartiak fende 

tat ben Engel / Waer kn 
…_ falickt bat eten? want ick 

_ ben oudt ' ende mijn ijf 

gen /ende niet konnen fp2e: 
fen / tut ap ben dagh dat Dez | 
fe dingen gefchiet fuiten zjn 
am dies wille Dat gu mijne 
woorden wiet gelooft en 
hebt / welcke vervult ſulſen 
{waden op haren tijt. 

‘wachtende op Zarhariam, 
rude waren verwondert/ 
dat Gu ſoo lange vertoefde 
in den Cempel. 

en konde Gu tat haer uiet | 
ſpreken: ende fu bekenden 

gat Gu een Geffchte in Den 

oo Ende ffet gu fuit ſwij⸗ 

or Ende Get volckt Waf 

ea Ende alt Bi uptaguam⸗ 

Cempei geffen hadde. Ende 
bn wenckte haer tae/ ende 
bleef fam. | 

23 Ende het geſchiedde 
als be dagen fijner bedienin⸗ 
ne vervult ‘uaren/ dat hu 
nae fjn huns gingh. A 
24 Ende na bie dagen wiert 

Eliſabet fijn wijf bebzucht; 
ende ft verbergde haer bf 
maenden / fengende/ <t 
25 Alſoo heeft mu be Hert 

gedaen / in de dagen in Welts 

ke hu [my] aengeften heeft # | 
am mijne verſmaethent an? 

6 p' Ë 25 



Cap. 5 Euangelrum Luce. Fol. 62 

der de menfchen tech te nee ſijns Yaninckrijckt en fal 
men. 
26 Ende ín De fefte maent 

wiert de Engel Gabziei ban 
Gat gefanden nae een ſtadt 
in Galilea genaamt Naza— 
reth / | 
27 Cat een maegt die anz 

bertraufut was met eenen 
man / miené name Was daz 
ſenh / unt den huufe Dar 
vids / ende de name Der ma— 
get was Maria. 
28 Ende de Engel tat haer 

ingekomen zijnde / fcude/ 
Weeſt gegroet gu begena— 
digde: De Heere [is] met u/ 
mu [zijc) gefegent onder be 
bꝛouwen. 
29 Ende als fn [hem] ſagh 

wiert fn feer ontroert over 
Dit fijn woort / ende ober: 

lende hoedanige deſe groete⸗ 
niſſe mochte zijn. 
30 Ende De Engel fende 

tat haer / En beeeft niet 
 AParia/ want gu hebt gez 
nade bn Bodt gevonden. 

sr Ende ffet/ gu fuit hee 
beurt arden / ende eenen 
fane karen / ende fult fijnen 
‚name heeten Jesus. 

32 Deſe fal graat zijn / enz 
Hede Sane Dek Allerhoog⸗ 
(ten genaemt warden, Enz 
Be Godt He Heere ſal hem 
den en fijns vaders Dar 

33 Ende hu fal ober het 
huwt Jarobs Yoninnh zijn 
in Der eeuwigheut / ende 

geen eynde zijn. 
34 Ende Maria fende tat 

ben Engel / Hoe fal Dat we— 
fen dewile icft geenen man 
en beſtenne. 
35 Ende be Engel ante 

woordende fende tat haer / 
De Henlige Geeft fal ober u 
framen / ende de kracht des 
Allerhoogſten ſal u over— 
ſchaduwen. Daerom vacſt 
dat Heulige dat unt u gebo⸗ 
ren ſal worden/ ſal Godts 
Sone genaemt worden. 
36 Ende ſiet Eliſabet uwe 

nichte is oock ſelve bevzucht 
met eenen ſone in haren ou⸗ 
derbam : ende Defe maent 
is haer / Hie anbeuchthaer 
genaemt was / De fefte. 
37 Want neen Ding en 

fall Bodt enmagelick zijn. 
38 Ende Maria fende / 

Siet de Hienftmacnt Des 
Heeren: mu gefchiede nae 
uwen waagde, Ende de Ene 
gel gingh werf tan haer. 
39 Ende Maria apveftacn 

zijnde in Hie felbe Hagen / 
renede met haefte nae het 
gebergte ín een ſtadt Luda: 
40 Ende quam in het hund 

Zacharie / ende groetede 
Eliſabet. 
ar Ende hetgeſchiedde als 

Eliſabet de groeteniſſe Ma⸗ 
tie hoorde / fa ſprongh het 
ſtindeſten op in Garen buucſt: 
ende Elifabet wiert vervult 
met den Henligen Geeft: 

Fe 42 Ene 



“Cay. r 
42 Enderiep unt met grao⸗ 

ter ſtemme / ende fende / Bez 

Euangelium Lure. 
za Du heeft machtige ban 

be thzoonen afgetracken / 

fegent [zijt] gu onder de ende nedzige heeft hu ber 
bouwen / ende gefenent [is] | hoogt. 

ge veucht uwes tucht. 53 Hongerige heeft hu met 

43 Ende Van Waer [komt] goederen verhult: ende rüc⸗ 
mu bit / dat de moeder mijné | ke heeft hu ledigh wechge— 

Heeren tot mu komt? 
44 Want fiet / als De ſtem⸗ 

J 

fanden. 

54 Du beeft Afvaël ſjnen 
me uwer graetenijfe ín mine ſtinecht opgenamen/ op dat 

gaten geſchiedde / fa fmeannh ihn gedachtinh Ware der 

het kindeken han 
op ín mijnen buycht. 
45 Ende falinh if 

gelooft heeft: Want de Dine 
gen / die haer han den Deer 

weeugden barmhertighent / 

55 (Gelück hu geſproſten 
[Cy] dte | Geeft tat anje baderen/ [na- 

melick] tot Abꝛaham / ende 
ſijnen zade /) in der eeuwig⸗ 

re mefent zĳjn/ ſullen bot [Gent 

bracht worden. 
46 Ende Maria fende 

Wün ziele maeckt graat 
ben Deere: 
47 Ende mijn geeft ers 

heugt hem in Godt mijnen 

Salimmaker : 
48 Om dat hu de neder⸗ 

hent fijner dienſtmaegt Geeft 

aengeften : Want fiet ban nu 

aen ſullen mu ſaligh ſpreken 
alle be geſſachten. 

9 Want groote dingen 
heeft aen mu gedaen Gu die 
machtinh if/ ende henligh 
Lis] fijn naem. 
zo Eñ fijne barmhartigheut 
iwan geffachte tat neflachte 

ater be gene Hie hem vreeſen. 

56 Ende Maria bleef bn 
/haer ontrent drie maenden / 

ende Heerde teder tat haer 
uns. 
57 Ende de tijt Eliſabets 

wiert vervult / dat fn haren 

foudre / ende fp baerde eenen 
ſone. 
58 Ende die daer rontam 

woonden/ ende hare magen / 
hoorden dat de Heere fijne 
Garmhertighent grootelicks 
aen haer beweſen hadde : enz 
be waren met haer verblijdt. 
59 Ende het gefchiedde dat 

ft ap ben achtften dagh gua⸗ 
men/ am Get indekken te 
beſnijden / ende noemden het 

Zathariam/ nae Den name 

zi Hu Geeft een Hrachtiah fijns baders. 

werck gedaen Hour fjnen| 6o Ende fijne moeder ant: 

arm: Wu Geeft verftrapt He | woordde ende freude / Niet 

in de gedach⸗ Ds hoogmoedige 
ten harer herten. 

maer fu fal Joan⸗ 
nek heeten. —— 

61 En- | 

1 



Cap. 1. Euangelium Luce. F al. 8 

61 Ende ſu ſenden tot haer /70 Grlijckt hu geſproken 

Daer en is niemant in uw' [Heeft daa? den mant fijner 

maegfchap / bie met dien 
naem genaemt wozt. 
62 Ende ft Wencttten ſü— 

nen vader / hoe hu wilde dat 
hu genaemt faude worzden. 
63 Ende als Green fchzijfe 
„tafeltten ne-enfcht hadde 

ſcheeef hn/ feggende/ Hor 
anues is fijn name. Ende fp 
verwonderden haer alle. 
64 Ende terftant wiert fijn 
mant geopent / ende fijne 
fange [losgemaeckt]/ ende 

hu ſpracſt / Godt lovende. 
65 Ende daer quam vzeeſe 
over alle die rontom Haer 
woonden / ende in Get ner 
heele gebergte Lan Gudea 
wiert veel geſproſten han afz 
fe defe dingen. 
66 Ende alie die het hoor⸗ 
den namen Get ter herten / 
ſeggende / Wat fal dark Hit 
feindelten weſen? Ende De 
haut des Heeren was met 
hem. | 
67 Ene Zachariaë fijn va⸗ 

der Wiert vervult met Den 
Henligen Geeſt / ende pro—⸗ 
pheteerde / ſeggende/ 
68 Gelooft [zy] de Heere / 
Be Gaat Afraële/ Want hr 
94— beſorht/ ende verlos⸗ 
* te wege gebracht ſjnen 

59 € te heeft eenen hoorn 

sr ſalighent ous opgerecht 
in het huns Davids ſijns 
lnechts. 

henliger Propheten/ die 
van den beginne der werelt 
ſ[geweeſt zijn }/ 
71 [Namelick } eene verlos⸗ 

finge ban anfe branden / enz 
De Han de hant alier Der gez 

/ {ne die ans haten: 
72 Oy dat hu barmhertig⸗ 

Gent dede aen, onfe baderen / 
ende gedachtigh Ware ſüns 
henligen verbonts: 
73 [Ende] des eedts/ Dien 

hu Abraham onfen Lader 
geſworen Geeft / om ons te 
reen / 
74 Bat un verloſt zijnde unt 
de hant anfer vijanden / hem 
dienen fauden fander vreeſe / 
75 Ju heulinhent ende gez 

rechtighent voor hem/ alle 
te Danen duſes eend. 
76 Ende nu kindekten (ult 

een Preropheet Hek Aller— 
hoogſten genaemt worden: 
want ou fuit voor het aenge⸗ 
ſicht des Meeren voor Genen 
gaen / am ſijne megen te 
berenden / 
77 Om ſünen volcke Henr 

niffe der ſalighent te neben / 
in vergevinge harer fanden : 
78 Dan? He innerlickte bez 

wegingen Her barmhertig— 
hent onſes Gadts / met 
welcke ans beſocht heeft de 
Opgangh unt der hoogte: 
79 Om te verſchijnen den 

menen ie gefeten zijn in Dune 
fterniffe / / ende ſchaduwe dek 

F 3 daats: 



Can. 2. Euangelium Luce. 

doots: om onſe boeten tej 8 Ende daer waren Gerderg 
richten op den wegh deg 
vredes. 
go Ende Get ktindeſten wies 

ap / ende wiert gefterckt in 
ven meeft/ ende was in De 
woeſtinen tat den dagh ſü— 
ner vertooninge aen Iſraëel. 

Pet 2. Capittel. 
| het geſchiedde ín 

die felhe hagen / Dat 'er 
een gebodt untgingh ban 
ben Gienfer Cunufta/ Hat de 
geheele werelt Gefch2ehen 
faude worden. 
2 Defe eerfte beſchzüvinge 

geſchiede als Cprentuk aber 
Surien Stadthouder was. 
3 Ende fp gingen alie am 
beſchreven te worden / een 
negeſickt nae fijn eygen ſtadt. 
A Ende Joſeph gingh vorſt 

uu ban Galilea/ unt He ſtadt 
Nazareth nae Judeam / tat 
he ſtadt Davids / bie Veth— 
lehem genaemt worzt / (om 
bat hu unt den hunſe ende 
neflachte Davids was /) 
5 @m beſchreven te worden 

met Maria fijn ondertrouwt 
wijf / welcke bebrucht was. 
6 Ende het geſchiedde als 

fu baer waren / dat De banen 
vervult wierden / dat ft ba⸗ 
remt ſoude. 
7 Eñ fn baerde haren eerſt⸗ 

geboren faan/ ende wondt 
hem in doeckten / ende lende 
tem neder in De kribbe: om 
bat voorz Haerlieben geen 

in die ſelve lantſtreke/ haer 
houdende ín het belt / ende 
hielden de nachtwacht over 
bare kudde. 
g Ende fiet een Engel bek 

Heeren faut by haer / ende 
be heerlickhent Dek Beeren 
amfcheenfe/ ende fn beek: 
ben met groote vreeſe. 
ro Ende de Engel fende tot 

haer / En vreeſt niet / want 
fiet ickt verkondige u groote 
blijtſchap / Die alle den voſc⸗ 
fe weſen ſal. 
rr [Namelick] bat u heden 

gebaren if de Salimmatker / 
welcke if Chꝛiſtus de Deez 
re / in de ſtadt Dabids. 
re Ende bit fal u het teert” 

ken zijn / On fuit Get kindez 
fien binden in Daecken ge— 
wanden / ende liggende in 
be kribbe. 
13 Ende ban ftonden aen 

tuag [daer] met den Engel 
een menigte Des hemelfchen 
henrlegers/ pzüſende Goat 
ende ſeggende/ 
14 Eere [zy] Godt in de 

hoogſte [hemelen]/ ende 

Geede op aerden / in Den 
menfchen een welbehagen. 
15 Ende het gefchiedde /_ 

alá be Engelen ban haer 
wechgevaren waren nae den 
Gemel/ dat be herders tot 
malſtanderen fenben/ Laet 
ong dan Genen gaen tot 
Bethiehem/ ende laet ons 

niaetfe eu wãs in veherberge. fien het woort dat daer ge⸗ 
ſchiet 



Cap. a. Euangelium Cure, Tal. G4 

fchiet is/ ’t welck de Heere ſhenligh gengemt worden:) 

aug heeft ſtondt gedaen. ay Énte op Hat ſuoafferhan⸗ 

16 Ende ſu quamen metfde gaven nae bet gene dat 

Baefte / ei vanden AP ariam/ jin De fuet Def Heeren geſegt 

ende Lofen / ende Get ſtin⸗ is / een paer toateldupven / 

Bekken liggende in de kribbe, afte twee janne dunven. 

17 Eñ als ſy bet gefien Gade | 25 Ende ffet Daer was cen 

ben / maecſtten pt afannme be⸗ menſche te Jexruſalem/ wiens 

ent Get twoa2t/ dat haer name Mas Simeon : cube 

tan Hit kindekten nefent was. deſe menſche was rechtveer⸗ 

18 Ende atie bie Get hoor [dig ende Godtvbreeſende,/ 

Ben Geriwanderden Haer verwachtende De bertraar 

ober het gene Haer geſegt ſtinge Iſraëls: ende de Denz 

wiert ban De herders. tige Geeft as op hem. 

19 Doch Maria betvaerde | 26 Ende hem was een Godt⸗ 

defe woorden afte te famen / | lichte openbaringe gedaen 

overteggende [die] in haer dooz den Heyligen Geeft / 

herte. i bat hu den doot niet ffen en 

oo Entre de herders Heers [fraude / eer hy Den Chai⸗ 

den wederom / berGeerlice ſtum des Veeren faude fien. 

fende ente prijfende Gont| 27 Enden quam Hao? bert 

per atteg tat fp gehoort [Geeft in den Cempel: ende 

ende gefien hadden / gelijck ſals de ouders Get ſtindekten 

tat haer geſproſten was. Jeſum inbrachten/ om nae 

or Ende afg acht dagen de gewoonte Der tet met 

vervult waren / bat men Get [hem te doen: 

Yindelken Gefnijden foude/) 8 Sa nan hun Get felke 

fa wiert fijn name genaemt [it fijne armen / ende loofde 

Jezus, welckegenaemt was Godt / ende fende / 

banden Ennel /eerbninden) 29 Mu laet mi/ Heere / 

lichame ontfangen was. {uiten dienſtknecht gaen in 

oa Ende als De Hagen har vrede / nae wiu woozt. 

rer vermininge vervult tua | 30 Want mijne oogen heb: 

ren nae de Wet Woöoſis/ Gen uwe ſalighent geften / 

Beachten fn hem te Jeruſa⸗ 31 Die mu berendt Hebt 

fem/ op Dat fn [hem] den voor Het aengeffchte ban 

| ee ef alte de voſcſteren; 

23 Gelüick geſchzeven is 32 Eenlicht tat verlichtin— 

in de met des Geeren/ AL ge der Heudenen ende tot 

wat manlickt if Dat be moe⸗ Geerlickbent uwes Lolckts 

Ber opent / fat den Heere Aſraëls. 
is 33 En⸗ 



Capa, Euangelium Luce, | 

33 Ende Joſeph ende ſjne 40 Ende het ſtindelten wieg 
marter veranderden haer 
ober het gene dat ban hem 
geſegt wiert. 
34 Ende Simeon ſegen— 

be haerlieden / ende fende 
tat Mariam fijne moeder / 
Stet/ deſe wozt gefett tat 
renen bal ende opftaudinge 
veler ín Afraël / ende tat 
een teecſten bat wederſpro— 
ken fal worden / 
35 (Ende aack cen ſweert 

fat daa wiu’ felfs ziele gaen:) 
op dat De gedachten unt hele 
herten geopenbaert worden. 
36 Ende Daer was Anna 

“een Prandeteffe/ een dochter 
Plhanuëik/ uut de ſtamme 
Aſer: Defe was tat groo— 
ten ouderdom geſtomen;/ 
welcke met ſharen] man ſe— 
ven jaren hadde geleeft van 
haren maegdam af. 
37 Ende fn was een weduwe 
ban antrent uier en tach ten: 
tigh jaren / dewelcſte niet en 
weeck vat ben Cempel / met 
vaſten ende bidden [Godt] 

dienende nacht ende dagh. 
„38 Ende defe te Dier ſelver 
ure Haer buſtomende Geeft 
inggelijcktt ben Deere bele— 
Hen/ ende ſprack ban hem 
tot allen bie De verloſſinge 
in Jeruſalem verwachteden. 
39 Eñ als (alles voleundigt 
hadden / wat nae de wet Def 
Heeren [te doen] was/ keer⸗ 
den ſn wederom nae Galile⸗ 

op / ende wiert gefterckt in 
den geeſt / ende vervult met 
\uĳshent: ende De genade 
Godts was ober hem. 
ar Ende fijne ouders tende 
den alle jare nae Jeruſalem 
ap het feeft tan Paſcha. 
42 Ende Doe hu twaelf ja: 

ren [oudt] getwogden tag / Ii} 
ende fn nae Jeruſalem op⸗ 
gegaen Waren/ nae De gez 
maante deg feeſtdaegs: 
43 Ende be dagen [aldaer] 

volenndigt hadden Doe ft Hi 
wederkeerden/ bleef het kint hi 
Jeſus te Ferufalem/ ende 
Joſeph ende fijne moeder en 
wiſte ’t niet. 
44 Maer meenende dat hy 

in tuefelfchap op den wegh 
was/gingen neen banrtenfe / 
ende achten Gem onder DE 
manen / eñ ander be bekende. 
45 Ende als ſy hem uiet 

en banden / Heerden fm Wez 
derom nae Gerufalem/ hem 
faecktende. 
46 Ende het gefchiedde / 

na brie dagen/ dat ft hem 
vanden in den Cempel / fit: 
tende ín het midden Her 
Ceeraren/ haer haarende/ 
ende haer anderhzagende. 
47 Eñ alle bie hem handen 

antfetteden haer aber fijn 
verſtant / ende antwoorden. 
48 Eñ fm Gem ſiende wierden 
verſſagen /ende fijne moeder 
fende tat hem/Kint/ waerom 

am/tat Gare ſtadt azareth. hebt gu ong ſoo gedaen 7 
Siet/ 

di 



Cap. 3. Euangelium Lure. Fol. 65 

Siet / uw vader ende icſt Doop der beſteeringe tot 

hebben u met angſt geſacht. vergevinge der ſonden. 

49 Ende hu ſende tot haer) 4 Gelijck geſchzeven is 

Wart [is’t] dat on mu vge⸗ in het Voecſt der waagden 

facht hebt? En wiſtet gu Efaie Des Peopheten/ ſeg⸗ 

niet / Hat ick moet zijn in [gende / De ſtemme bes roe— 

de Bingen mijns Vaders? penden inde woeſtijne / Wez 

zo Ende fn en Lerftauden reydt den wegh des Beeren / 

Bet taart niet / dat Gu tat | maeckt fue paden recht. 

haer (pack. 5 Atie dal fat gevult wor⸗ 
sr Ende hugingh met haer den / ende aile bergh ende 

af/ ende quam tot Naza⸗ [heuvel fal vernedert wor⸗ 

ret / ente was haer ander den: ende De ſtromme [we- 
danig. Ende fijne moeder |gen] fuiten tot eenen rech— 

 Betwaerde alle defe Dingen iu | ten [ wegh) worden / ende De 

haer herte. — |aneffene tat effene wenen. 
Ende Jeſus nam toe in 6 Ende alte vleeſch fat be 

wijshent / ende ín grootte / ſalighent Godts fien. 
eude in genade bu Godt en⸗7 Pu ſende dan tat de ſchare 

de De menschen. ren/ die vutguamen om Han 

Bet 3. Capittel. Gem gedoopt te maden / 

Poe in Bet vüftiende Gn adderen gebroedſels/ 

jaer der regeeringe des wie heeft u aennewefen tre 

Venfers Tiberit/ alt Pane vlieden ban den toekomen? 

tius Pilatut Stadthauder den taan: 

was aber Gudea/ ende We-| 8 Beeunt dan vruchten 

rodes een Viervorſt over voort der beſteeringe weer⸗ 

Galilea/ ende Philippus digh: ende en begint niette 

fijn Geoeder een vViervorſt ſeggen bu ufelben / Vn he 

over Sturea ende ober het [ben Abraham tat eenen bar 

fant Crachonitis / ende Lu⸗ | der. Pant ick ſegge u/ dat 

faniag een Viervorſt ober Godt ſelfs uut defe ſteenen 

Abilene. Nhzatjam Kinderen kan ver⸗ 

a Onder de Hoogepzieſters | mectten. 
Nuna ende Cajapha/ ger) 9 Ende te bile ligt oock 

ſchiedde Get woort Godts | afreede aen Den wortel der 

tat Yoannem den fane Var boomen : alie boom dan / Die 

charie/ in de woeſtijne. garie geen goede vrucht voort ent 

3 Ende hun quam in alle brengt / wort imtgehoubwaen / 
amliggende_ tant bes |ente in Get oper geworpen. 

/ peebtftende ben' zo Ende z ſcharen beans 
Nl 5 



Cap. 3. 

ben hem / fennende/ Nat 
ſullen wy dan doen? 
11 Ende Gu antwoordende 

ſende tot haer / Die twee 
rocſten heeft denle Gem me— 
de/ die geen en heeft: ende die 
ſpijſe heeft / doe desnelijcks. 
12 Ende daer quamen vorſt 

tallenaers am gebaart te 
worden / ende fenden tat 
hem / Meefter / Wat fulten 
uyt Haen 2 
13 Ende lju fende tat haer / 

En eyſcht niet meer / Dan 
tgene u geſett is. 
14 Ende Gem braegden vorſt 
be krijgslieden/ ſeggende/ 
Ende lun / Wat ſullen fun 
aen ? Ende hy ſende tot 
haer/ En doet niemant over⸗ 
isft / noch en ontvreemdt 
niemant Get fijne met Gez 
drogh/ ende laet u vergenoe⸗ 
gen met uive beſoldingen. 
15 Ende als het volck herz 

fuachtede/ ende alle in hare 
herten overlenden ban Jo— 
anne / of bt niet magelicft 
Be Chꝛriſtus en Mare / 
16 Sn antwoordde Joan⸗ 

neg aen allen / feagenbe / hebbe ick mijn welbehagen. 
Geit daope u Wel met mater ; 
maer hy komt die fterctter is 
dan irk/ wien ici niet weer⸗ 

dighen Ben den riem vanſü⸗ 
ne fchoenen te ombinden: 
Deſe Sal u Hoopen met Hen 
Beulinen Geeft efimet vner. 
17 Wiens man in fijne hant 

ië / ende hy fal ſjnen dorſch⸗ 
vloer doorꝛſunveren; ende De 

Euangelitum Luce. — 

tarwe ſal hy in fijne ſchuere 
t' ſamenbrengen / maer Get 
ſtaf fat Gu met onuntblus⸗ 
fchelictt oper verbrzanden. 
18 Hy dan oock nogh bele 

andere Gingen vermanende / 
verſtondigde ben volcke Get 
Euangelium. | 
ig Maer alá Herodes De 

Pierhraxft ban hem Leftraft 
Wiert / am Herodias Philip 
ni fijns broeders wijfs wille / 
ende Ober alle booſe [ftuc- 
ken]/ bie Herodes bede / 
oo Su heeft hy oock dit 

nogh basen alles daer toege” 
gaen / Dat hu Loanuem in de 
gevanckeniſſe geſloten heeft. 
or Ende het geſchiedde/ 

doe alle het aich gedoopt 
wiert / ende Jeſus [oock] 
gehoopt mas / ende hadt / 
dat be hemel geopent wiert: 
ov Ende bat He Beniine 

Geeft an Gem nederdaelde 
in lichamelicſte gedaente nez 
lijcſteen dunve: ende dater 
een ftemme gefchiedde unt 
ben Gemel/ ſeggende/ Bu 
zijt mijn geïiefdbe Sane/ inu 

nen gt — 

he et — —— 

mas 

EE On et 

23 Ende bn Jeſus began 
antrent dertigh jaren [oudt] 
te weſen / zijnde (alſoo men 
mennde) de fane Lofen) 
Beg [foons] Deli / 
or Oek [foons] Matthat/ 

dek [foons ] Tevi/des [foons] 
Welchi/ dek [foons]fanna/ 
des [foons] Joſephs/ — 
25 Weg [ſoons] rn , 

el 



| [fons] Ahefa/ dek [foons | 

Cau. 4 Euangeltum Cure. Fol. 66 
[foons] Phaleſt / beg [oons ] 
Deber/ deg [foons] Sala / 

Eälí/ beg [foons] Qaggai / 56 Dek [foons] Hainan / 

6 Dek [fFoons] Mãath/des [oons] Arphaxad / des 

pes [foons] APattathia/ dek) [foons] Sen / deg [foons ] 

[foons] Semei/ des [foons | Maë/ dei [foons] Lamech/ 

Joſephsa/ def [foons]Guda/| 37 Des [toons ] Mathuſa⸗ 

27 Dek [foons ] Joanua / dek | la/ Heg [foons]Enachh/ des 
[foons] Jared/ des [foons | 
WMalateël / Hek [foons | Rai⸗ 
nan / 
38 Des [ ſoons] Enos/ dek 
Bons Seth/ des [foons ] 
Adams/ des [foons Godts. 

Het 4. Capittel. 
Poe Jeſus vol des Deur 
ligen Geeſts keerde we— 

bek [foons] maf / Des 
[foons] Qaum / Hes [foons | 

Yarobatel / des [foons ] Sar 
fathiël/ des [foons] eri / 
28 Dek [foons ] Melchi / def 
[foons] Addi/ dek [foons | 
Eafam/ ded (foons] Elmaz 
dam / Hek [foons] Er / 

og Dek [toons] Aoſe / def 
foons}&liëzer / des [foons | 

Sarim/ Bek [foons) APat-|heram ban Den Hozdaen / 

that/ Des — Levi/ ende wiert doorz den Geeft 

30 Dek — Simean /[neïendet in de fuoeftijne / 

peg | foons | Suda/aes[foons]| 2 Ende wert veertigh dar 

Joſephs/ dek [foons] Lo-|gen berfacht ban den Huu 

nan / dek [foons) Eljaltim/ |uel: ende en at gantſch niet 

sr Def [foons] aPelea/des [in die dagen / ende als deſel⸗ 

[foons MWainan / des [ſoons] ve geenndigt waren / fa 

Mattatha/ des [foons] Was hongerde hem ten laetſten. 

than / deg [foons] Daiùg/| 3 Ende de dunvel fende tot 

32 Dek [foons] Keffe / bed hem / Indien gu Godts Sar 

[foons] Obed/ des [foons]}ue zijt / ſegt tat deſen ſteen / 

950ö3/ Hek ſſoons] Salmon/dat hu broot worde. 

des [foons ] Naaſſon / 4 Ende Jeſus antwoordde 

33 Dek [foons] Umina-| tem / ſeggende / Daer ik nez 

baù/ des [foons]Aram/ def ſchreven/ bat de menſche bn 

Dared Esrom / de [foons || beoot alleen niet en fal leven/ 

hares / def [foons ] Juda / | maer bu alle woort Godts. 

34 Dei [foons]facoé/beil Eñũ als hem de dunvel ge⸗ 
[foons] Iſaars/ deg [oons ]|tenòt hadde op eenen hoogen 

ahams / Hek [foons] bergh/ taande hu hem alle de 

a/ deg [foons | Racho2/ | Haninckrijcten der werelt / 

35 Dek [toons] Saruch /|in eenen oogenblicſt tijts. 

des [foons] Hagau/ des! 6 Ende de a a fende tot 
& cm 



Cap. 4. 

macht ende be heerlickhent 
derſelver [Koninckrijcken | 
geben: want fit ik mu over⸗ 
gemeen / ende ick geefie 
‘uien ich oactt wil. 
7 Indien gu ban ma fuit 

aenbidden / fa fat het all’ uwe 
zijn. 
8 Ende Jeſus antwoorden⸗ 

be fende tat hem / Gaet wech 
tan my / fatan; want daer 
ww geſchzeven / Gy fult den 

Heere uwen Batt aenbid— 
den / eit hem alleene dienen. 
9 Ende hu lendde hem nae 

Jeruſalem / en ftelde hem ap 
de tinne des Cempels/ ende 
fende tot hem / Indien nude 
Sane Godts zijt/ werpt u ſel⸗ 
ven van hier nederwaerts: 
ro Want Haer is gefchre⸗ 

ven/ dat hp ſijne Engelen 
van u beveeſen fat, dat fn u 
bewaren ſullen; 
11 Ende bat 1 u op He han⸗ 

den nemen fuifen/ op dat qu 
uwen boet niet t'eeniger tijt 
aen eenen (teen en ſtootet. 
12 Ende Jeſus antwoor⸗ 

dende fende tat hem / Daer is 
geſegt / Guen ſult den Heere 
uien Godt niet verſoecſten. 
13 Ende alá De dunvel al⸗ 

te verſoecſtinge voleundigt 
hadde/ weeck hu ban Gem 
voor eenen tit. 
14 Ende Jeſus Keerde we⸗ 

Euangelium Luce. 

hem / Ack fat u alie deſe ſunt dooz Get geheele omlig⸗ 
mende laut. 
15 Ende hy leerde in hate 

Sunagogen/ ende wiert ban 
alten mep2efen. 
16 Ende Gu quam tot Paz 

zareth / daer hu opgevoedt 
laf / ende ging / nae fijne 
gewoonte/ op ben dagh Dek 
Sabbath inde Sunagoge: 
ende ſtaut op omte ſeſen. 
17 Ende hem wiert gege⸗ 

ben Get Woerdt des Ppophe⸗ 
ten Eſaie: ende alg ha het |H 
Voeck open nedaen hadde | 
bant hu be plaetfe Daer gez 
fch2een was/ 
18 De Beeft dek Beeren Lis] 

op mn / daerom heeft hu mu 
nefalft: hu heeft mu gefan= 
ben am Den armen Het 
Evangeltum te berftondie 
gen/ om te menefen Die ge—⸗ 
Groten zijn ban herten / 
ig Om den gebangenen te 

prediſten laoslatinge / ende, 
den blinden het gefichte / am 
be berflagene Genen te enz 
ben in vzuhent: om te p2ez 
diſten Get aengenaem jaer 
des Weeren. | 
oo Ende aft Gn het Boeck 

toegedaen / ende Den Dienaer 
wedergegeven hadde / fat hu 
neder: ende be oogen Hanalz 
(en in De Sunagoge maren 
an hem geſlagen. 
or Ende hu begon tet Gaerte 

derom daor de kracht bek) feanen/Beden if defe Schzift 

Geeſts nae Galileen; ende fin uwe oaren vervult. 

het geruchte van Gem ginghl 22 Ende fp gaven hem afte 

& 

Jd 

| 

_ — — San 



Cap. 4. 
getungeniſſe/ ende verwon⸗ 
derden haer over De aenge— 
name waagden / die unt ſi⸗ 
nen mont voortquamen: enz 
be fenden/ Js deſe niet de 
fane Joſephs? u 
23 Ende hu fende tot haer / 
Gn fuit fander twiffel tat mu 
bit fpeeeckttuaa2t ſeggen,/ 

Mediciumeeſter geneeſt uz 
ſelven: al wat un gehoort 
hebben / dat in Capernaum 
mefchietds/ doet [dat] oock 
ier in uw baderlant. 
24 Ende Gu fende / Voor⸗ 
waer cht ſegge u/ dat geen 

Pꝛopheet aengenatm eu if 
in fjn vaderlant. 
25 Maer ick ſegge u in Her 
waerhent/ Daer waren bele 
weduwen in Afraël in De daz 
gen Élie / Dae be hemel drie 
jaren ende ſes maenden ge— 
flaten was: fa Hat daer groo⸗ 
te hongersnoot wiert oer 
het geheele lant. 
26 Ende tot gene ban haer 

duwe [was |. 
27 Ende daer waren bele 
melaetfche in Iſraẽl ten tijz 
ben def Propheten Elifei: 
ende geen wan haer en wiert 
gerennigt / dan Naaman de 
Surier. 

28 Ende fp wierden alle in 
nagoge met toorne 

CEuangelium Luce. fal.:07 

gen fv hem unt bunten De 

ftaùt / ende lendden iem ap 
den top des bergs / op den 
welcſten Gare ſtadt gebauwt 
was/ mm Gem san de ſteulte 
af te werpen. 
go Maer hu daa2 het mid⸗ 

den van haer doorzgegaen 
zijnde / gingh wech. 
Sr Ende hu quam af tat 

Capernaum/ een ſtadt ban 
Galilea / ende leerde Haer 
op de Sabbathdagen. 
32 Ende ſy verſloegen haer 

ouer fijne feevre: Want fijn 
wao2t was met macht. 
33 Ende in De Symagane 
was een menfche hebbende 
eenen geeſt eens onrennen 
dunvels/ ende riep vat met 
gröoter ftemme / 
34 Senaende / Laet af / 

fuat heben tun met u [tc 
doenJ]/ an Jeſu Nazarener? 

Zijt on gekomen om ong te 
verderven? Acht kenne u 
wie mt zijt / [mamelick] be 

en wiert Eliaë geſonden/ Henlige Godts. 
Ban nae Sarenta Sidonik/| 35 Ende Jeſus Geftrafte 

tat een weautve/ [die] Sue-|hem / _fengende / ſwügt 
ſtil / ende gaet van hem unt. 
Ende He dunvel hem in 't 
midden geworpen hebben— 
De/ voer van hem unt / ſon⸗ 
Ber hem net te beſchadigen. 
36 Ende Daer quam een 

verbaeſthent ober alle: ende 
fu ſpraken te famen tat mal: 
kanderen/ ſeggende/ Wat 

vervuſt als ſy dit hoorden. maart if dit / dat u met 
| 29 Ende opftaende Swier! macht mee Bede den 

J | 7 
on⸗ 
ret 



Cap. 5. 

rennen geeften gebiedt / en— 

Be ft varen unt? 
37 Ende het geruchte van 

Euangelium Tuce. 
het Euangelium dek Ko— 
nincſtrjcks Godts verſton⸗ 
digen: want daer toe ben 

Gem gingh vut in alle plaet⸗irk untgeſonden. 

fen bef omiiggenden lants. 44 Eñde Gu peedickte in de 

33 Ende [Jefus] opneftaen | Suuagoagen gan Gaïilea. 

zijnde uut de Sunagage / 
gingh in het hunt Simar 
nig: ende Simonis wijff 

moeder was met een groo—⸗ 
te Kao2tfe bevangen; ende 
fn baden hem haa? haer. 

39 Ende ffaende Laten 
Gaer/ Geftrafte u de ſtoort⸗ 
fe / ende | de koortfe ] verliet 

haer: ende fu ban ſtanden aen 
opſtaende diende haerlieden. 
40 Ende alg de (anne on” 

bergingh/ alle bie Trancite 
habben / met berfchendene 
fiecttten [bevangen] / bꝛach⸗ 
ten die tat hem: ende hu lere 
be een yegelick Lan haer De 
Ganden an / eñ genas deſeſlve. 

41 Ende daer boeren vorſt 
dunvelen uut ban velen / roe⸗ 
pende / ende fennende/ Ou 
zit de Cheistus/ de Sone 

Gants. Ende [haer] beſtraf⸗ 
fendeen iiet Gu die niet ſpre⸗ 
Hen / am dat ſy wiſten dat 
hu de Chziftus was. 

Wet 5. Capittel, 
Pie Get geſchiedde alg 
de fchare op Gem acus 

bong / am Get woort 
Gants te Gaaren/ dat bu 
ftant bn Het men2 Bennes | 

ſaret. | 
a Ende Gufaah twee ſche⸗ 

pen aen [den oever van | °t 

men? liggende: ende De vis⸗ 
ſchers fuaren Daer uut mes pf 
gaen/ eñ ſpoelden He netten. 
3 Ende hu gingh in Één van 

tie fchepen / Get welcke Sie 
monis mas / ende baat hem/ 

bat hu een wennigh ban 't 
{ant afftafte: ende nederſit⸗ 
tende feerbe hu He fcharen 
unt het ſchip. 
A Ënde als hu afliet ban 

ſpreſten / fende hu tot Sie 
man/ Steeckt af nae He Hiep: 
te/ ende werpt uwe netten 
unt am te tangen. 
5 Ende Simon antwoord⸗ 

beende fende tot hem Acer 

42 Ende alt het daoh tuiert/[fter/ tun Gebben ben gehee— 

gingh hy unt ende trock nae | ler nacht ouer geachendt / 

een woeſte plaetfe: cube Hejende niet gevangen; bach 

fcharen fachten hem/ ende op uw woozrt ſal ick 

guamen tot bu hem/ ende 
hielden hem op / bat hu ban 
Gaer niet en faude wechgaen. 

het vet 
untwerpen. | 
6 Ende als Mm dat gedaen 
hadden / Geflaten fw een 

3 Maer Gufenbetathaer/|aroate meniate viſſchen É 

Ickt moet oock andere fteden ende haer net ſcheurde. 4 

* 

ne 



Cap. 5. 
7 Ende ſy Weuckten hare 
medegenooten / die ín het an⸗ 
ber ſchip waren / dat fn haer 
fauden Komen helpen. Ende 
ſuquamen / ende vulden benz 
De De ſchepen / fa dat fn by⸗ 
nae fancken. 
8 Ende Simon Petrus 
(dat) fende biel neder aen de 
nien Jeſu / ſeggende / Deez 
re/ maetunt ban mm / tant 
icſt ben een ſondigh menfche. 
9Want verbaeſtheyt had⸗ 
be hem bevangen / ende alle 
Die met hem waren / ober 
ben vangh der viſſchen / Hie 
ſu gehangen hadden. 
ro Ende desgelijcks ooch 

Jacobum ende Joannem He 
fanen Zebedei / die Simonis 
medegendoten waren. Ende 
Jeſus ſeude tat Siman/ En 
vzeeſt niet: Dan nu aen ſult 
un menſchen vangen. 
11 Ende als fn De ſchepen 

aen lant geſtiert hadden / 
berlieten naïleë / ende balg: 
den hem. 

ra Ende het geſchiedde alf 
je in ééne dier fteden Was / 
fiet Daer [was] een man Hal 
melaetshent : ende Jeſum 
fiende hiel Gn op Get aenge— 
ſicht ende badt hem/ ſeg⸗ 
gende / Heere / fo nn wilt/ 
au kont mn reynigen. 
13 Eñ Gu de hant untſtrec⸗ 

at. Ende terftant gingh be 
melaetshent van hem. 
— | 

Een: 

Euangelium Luce. Fol. 65 

14 Ende hu geboodt Dem / 
dat hu het niemant ſeggen 
en faude: maer gaet Genen 
[feyde hy] vertoont uſeſven 
den Priefter / ende offert 
boo uwe renninge/ gelijck 
Moſes genden heeft / haer 
tat een getungeniffe. 
15 Maer het geruchte Lan 

hem gina te meer voozrt: 
ende gele ſcharen quamen te 
famen am [bem] te hooren / 
ei daag Gem genefen te wor⸗ 
den Gan hare ſtrancſtheden. 
16 Maer hu bertractt in De 

woeſtijnen / ende badt [al- 
daer]. 
17 Ende Get geſchiedde in 

één dier banen / dat hu leer⸗ 
de / ende [daer] faten Pha— 
rifeen ende Leergers Der 
wet / die ban alle viecſten ban 
Galiteen / ende Judea / ende 
Jeruſalem geftamen waren: 
eñ De ſtracht bes Heeren was 
[daer Jam haer te genefen. 
18 Enbeftet [eenige ] mannen 
beachten op een bedde eenen 
menſche Die gevraeckt was: eñ 
ſachten hem in te beengen / 
ende voor hem te lengen, 
19 Énde niet bindende / waer 
doorſuhem in beengen macij- 
ten / overmits de fchare/ fa 
ſtloammen ſu op het dacht / en⸗ 
De lieten hem dooz de tiche- 
fen neder met het beddeſten / 
in het midden / voorz Jeſum. 
20 Eñ hu fiende haer geloaz 

be fende tot hem / Menſche / 
uwe fanden zijn u — 

or En⸗ 



_ Cap. 5. Euangelium Luce, | 

ar Ende de Schziftgeleerde | fitten in Get talhuus/ ende 

ende be Pharifeen begonden fende tat hem / Volgt mu. 

te vberdencken/ fengende/| 28 Endre Gu alles verlaten⸗ 

Wire is deſe / Die [Godts |faá- | be fant op/ende volgde hem. 

teringe ſpreeckt? Wieltande| 29 Ende Levi rechtede hem 

ſonden vergeven dan Godt jeen groote maritijt aen / im If 

aïteen 2 fijn Guns: ende [daer] ak |} 

oo Maer Jeſus Gare obers een groote ſchare ban toſfe⸗ 

denckingen bekennende naren ende ban andere 

antwoozedde ende fende tot die met haer aenjaten. il 

haer / Pat overdeuckt ou) 30 Ende hare Scheiftae 

in uwe herten 2 eerde ende De Pharifeen |}! 

23 Weirtt is lichtelicker te murmureerden tegen ſijne 

ſeggen/ Uwie fanden zijn u diſcipelen / ſeggende Waer⸗ 

gerneven/ ofte te ſeggen om eet ende drincktt gu met 

Staet op ende (wandelt taïtenaren ende fandaren? — 

er Bach op dat on meugt) zr Ende Jeſus anttuaa2e 

weten/dat de Sone dek meñn⸗ Hende fende tat Haer/ Die 

fchen macht Geeft op ber aer⸗ geſont zijn en hebben den 

den de fanden te vergeven /| Medichjnmeeſter niet Han 

fende Gu tot ben geraectte|nooden/ Waer die ſiecſt zijn. 

teus) Ack ſegge u/ Staet| ze Acht en Gen uiet gekas 

op / ende neemt uw bedde⸗ men om te Tarpen recht⸗ 

Ken op / ende gaet henen veerdige / maer ſandaren 

nae uw huys. tat Gefteeringe. 
25 Ende Gu terſtont boa2l 33 Ende fu fenden tat hem⸗ 

Haer opftaenbe/ [ende] op⸗ Waerom kaften Joanniẽ 

genomen hebbende 't gene) difcipelen hicttmaelé / ende 
daer hu op gelegen Gadbe/|daen gebeden desgelücks 

gingh Genen nae fijn Gunê/|aactt [de difcipelen} der 

Godf verheerlicſtende. Phariſeen: maer De uwe 
a6 Ende antfettinge Geeft |eten ende drintken? 1 

Chaer] alte bebangen/ en⸗ 34 Darch hu fende tat Gaer/ 

Be fu verheerlickten Godt: Kont nn de brzunloftsſtinde 

ende wierden vervult met ren / ter{uijle be beundegout 

weeefe / ſeggende/ Vn hete | bu haer is / doen basten 2 

hen Geben ongeloovelicke| 35 Maer De Dagen fulien 

dingen geffen. ſtomen / wanneer De Gauge 

27 Ende na deſen ging degam van Gaer ſal ien fd 

i⸗ 
hu uut / ende ſagh eenen nomen zijn/ dan ſullen 

taffenaer / net name Leui/ |vaften in die Hagen. 
36 € 



Can. 6. 
36 Ende hu fende oock tat 

haer een gelijcheniffe/ Aie- 
mant en fett eenen Tap ban 

een nieuw Fleet / apeen oudt 
leet ; anders fa fcheurt aackt 
Bat nieuwe [het oude ]/ eñ De 
fap ban het nieuwe en komt 
met het oude niet over een. 

37 Ende niemant eu Doet 
nieutwen tuijn fn oude [lc- 
derIſacſten: anders fa fal de 
nieuwe tuijn He [leder fac 
fen doen berſten / ende die 
Cwijn) ſal untgeſtort fuo2- 
den/ ende De [leder |factten 
fullen verderven. 
38 Maer nieutwen wijn 

maet meu ín nieuwe [leder-] 
ſacken doen / ende fp worden 
bende te amen behouden. 
39 Ende niemant die ouden 

deinckt / begeert terftant 
nieuwen : want bt feat / 
De oude if beter. 

Pet 6. Capittel. 
jer het geſchiedde op 

den tweeden eersten 
Sabbath / dat Gu doo2 het 
gezaende gingh: ende fjne 
difcipelen pluchten aren / enz 
Be atenfe/ [die] mzijbende 
met de handen. 
a Ende fammige der Pha 
riſeen ſenden tat haer / 
Waeram doet gu Dat niet 
geoorloft en if te daen / op 
de Sabbathen? 

3 Ende Jeſus haer ante 
woordende fende / En hebt 

Guangelium Luce, Fol. 69 

neer hem hongerde / ende den 
genen Bie met hem warten ? 
4 Woe hu ingegaen ik in het 
Guns Godts / ende De tonus 
2aoden genomen ende gez 

geten heeft / ende vocht ge— 
neben Den genen Die met 
hem waren; welcke niet en 
zjn geoa2laft te eten/ ban 
aleen den Prieſteren? 
5 nde hu fende tat haer / 

De Sane des menschen if een 
Heere oock Hes Sabbaths. 
6 Ende het geſchiedde oocſt 
apeenen anderen Sabbath / 
dat hu in de Sunagoge 
ging / ende leerde. Ende 
haer was een menfche/ ende 
ſijne rechterhant was baarr. 
7 Ende be Scheiftgeleerde 

ende De Pharijeen namen 
hem waer af hu op ben Sake 
bath genefen oude: op dar 
ín [eenige] beſchuldinge ter 
gen Gem machten binden. 
8 Darch hu kende hare gez 

Bachten / ende fende tat Den 
menfche/ die be Dare hant 
hadde / Aüiſt op / eñ ſtaet in't 
midden. Ende hu opgeſtaen 
zijnde / fant [over eynde]. 
9 So fende Dan Jeſus tat 

haer / Act fal u branen: 
Wat if geooglaoftopde Sab⸗ 
hathen? Goet te doen/ of 
guact te doen? Een men 
fchete behouden / of te Wertz 
derven? 
10 Ende haer alle rontom 

| act bat niet getefen /|aengeffen hebbende / fende 
oe dt David Bebe wan⸗ | Gu tat ben menfche/ Streit 
E ds uwe 



Cap. 6. 
uwe hant uut. Ende Gn dez 
de aïfaa : 

licht de andere, 
ir Ende ſy wierden Gere |geeften geguelt ‘waren: ende 

Suit met untſinnighent: en<| fn wierden nenefen. 
de ſpraſten te famen met 
malkanderen / wat fn Jeſu 
doen ſouden. 
re Ende het gefchiedde in 

die dagen / dat hu untgingh 
nae den bergh om te bidden : 
ende hu bleef Den nacht ober 
in het gebeùt tat Bodt, 
13 Ende als het dagh was 

‚ getwa2den/ riep Gu fijne diſci⸗ 
pelen tot hem /ende verſtoos hongert: tant qu fuit bete lj 
er twaelve unt haer / Hie Gu) fabint worden. Salinh zit 
oockt Apoſteſen noemde. 
14 [Namelick] Simonem / 

welcken Gu oock Petrum 
noemde / ende Andzeam fij- 
nen broeder / Jacobum enz 
de Joannem / Philippum 
rude Bartholomeum. 
15 Mattheum ende Cho— 

mam/ Jarobum Hen lſone] 
Alphei / ende Simonem gez 
naemt Zelatem. 
16 Judam Jacobi/ ende 

Judam Aſcrariot/ die oock 
de verrader geworden is. 
17 Ende met haer afgekto⸗ 

menzĳjnde/ tant Gn op een 
vlacſte plaetje / ende [met 
hem] de ſchare fijner diſcipe⸗ 
fen / ende een groote menige 
te des volcſts van geheel Ju⸗ 
dea ende Lerufalem / ende 
ban den zeeltant ban Cyrus 
ende Sibon / 

Euangelium Luce. 

ende fijne hant Gem te haaren / ende om tan 
wiert herftelt/ gefant gez | Gare ſieckten genefen te worz⸗ 

18 Die geſtamen fuaren ont 

Den/ ende Die ban onrenneik 

19 Ende alle de ſchare facht J 
hem aen te raften : want baeri 
gingh Bracht kan hem uit / 
ende Gu genasfe alie. 1 
oo Ende hu ſijne concu 

apflaende over fijne difcipce 
len/ feude/ Saligh zt aug 
arme: want uwe is Get lios 
nincſtrijcke Godts. | 
or Saligh zt gu Die nu 

qu die mit weent: ant aug 
fuit lacchen. | 
22 Saligh zijt on wan— 

neer u De menſchen haten/ 
ende wanneer fn u affiche ® 
deu / ende fmaden / ende 
uwen name alá quaet ver— 
werpen / om Dek Soons 
deë menschen wiülle. | | 
23 Verblijdt u in dien dar | 

ne/ ende zijt vrzolicſt; want 
fiet uw laan is graat in den 
hemel: want Gare baders 
deden Diergelijcte den Paar 
meten. 
o4 Vaer wee u an fe 
ant an hebt uwen tra 
wech. | 
25 Wee u die sert 

zijt: want au fuit hongeren. 
Weer u die nu lacht: wants 
au fult treuren ende weenen. 
26 Wee u wanneer En E\ 



Cap. 6. 
nenfchen twel han u ſpee— 
ten: want hare vaders de— 
ren diergelijcke den valſchen 
zopheten. 
27 MWaer ichſt ſegge ulie⸗ 
en / die [dit] hoort/ Hebt 
ief uwe vnanden: doet wel 
en genen die u haten. 
28 Senent de gene die u 
erbloecken: ende bidt voor 
e geue / die u gewelt doen. 
29 Den genen die u aen 
e wange flart/ biedt oock 
e andere: ende den genen 
de uden mantel neemt / en 
erbhindert oock den vock 
fet [te nemen), 
30 Maer geeft cen nege: 
ich die van u begeert: ende 
anr De gene/ die Get uwe 
eemt / en eyſcht niet weder. 
31 Ende gelijckt ou wilt 
at u de menſchen doen ſul— 
en / Doet gu haer oock des⸗ 
elijcks. | 

Euangelium Luce. ral. 7o 

gelijcte weder mogen ante 
fangen. 
35 Maer hebt uwe bijanz 

den lief / ende doet gaet/ enz 
be leent fander net weder te 
hopen 3 ende uw loan fal 
groot zijn / ende qu fult fine 
deren dek Allerhoonſtenzijn: 
tant Gu fs goedertieren over 
de ondancſtbare ende booſe. 
36 Werft dan barmher— 

tin / gelicht aac uwe Dar 
der barmhertigh if. 
37 Ende en vordeelt niet / 
eñ gu en fult niet geoordeeldt 
wozben : Verdoemt niet / 
ende gu en ſult niet verdoemt 
‘worden: Laet ioë/ ende qu 
fuit lasgelaten worden. 
38 Geeft/ende u fal gegeven 
waden; cen goede / neerge⸗ 
dauckte /ende geſchudde / en⸗ 
averloopende mate ſal men 
in uwen Schoot geben: want 
met de ſelbe mate daer mede 

32 Ende indien an Lief|anlieden metet/ fal ulieden 
eht / die u lief hebhen/ wat 
anckt hebt gn? want oock 
e fandaeré hebben lief de 
ene Die haer lief hebben. 
33 Ende indien gu goet 
oet/ den genen Hie u goet 
aen/ Wat danckt hebt qu? 
tant oock De fandaers doen 

34 Ende indien on leent 
nen / fran welcſten on 
weder te ontfannen / 

Janck hebt on? want 
de ſandaers leenen den 
aren / op dat fn even⸗ 

wedergemeten wozrden. 
39 Ende hu fende tot haer 

een gelijckteniſſe/ Kan oock 
wel een blinde eenen blinden 
op den wegh lenden: Sul- 
fen fn niet bende in de gracht 
allen 7 
40 De difcipel en if niet 

Laven fijnen meefter: maer 
een negelick balmaeckt [dis- 
cipel} / ſal zijn gelĳckt fijn 
meefter. 
41 Ende fat fiet gu Den 

ſplinter / díe in uwes broe⸗ 
ders oane ig; ende den — 

ie 



Cap. 7. 
die in uw' engen doge is/ 
en merckt nn niet? 
42 Ofte hae fant on tat 

uwen booeder ſeggen / Broe⸗ 
der/ laet toe dat ick Den ſplin⸗ 
ter die in uw' ooge is wite 
due / daer qu ſelve den balckt 
die in u’ ooge is / niet en 
fiet? Bn gebenntde/ doet 
eerſt ben baïctt unt uw' ooge / 
ende Dan ſult gu beffen am 
den fplinter uut te doen / Die 
in uwes hoeders ooge is. 
43 Want het en is geen 

naede boom / Die quade 
berucht Laoztbzennt; nach 
meen quade boom / Die goe⸗ 
de vrucht voortbrengt. 
44 Want een gegelick boom 

{ua2t wat fijn engen vrucht 
geſteut. Want men leeft geen 
Gijgen Lan Daanen / nach 
men mijt geen dzunve van 
bramen. 
45 De goede menſche brengt 
het goede voort unt ben goe⸗ 
den ſchat fijns herten: ende 
be guade mensche heengt het 
guade vaart unt den quaden 
fchat ſjns herten. Want uut 
ben overvloet Dek Gerten 
ſpreecktt fijn mont. 
46 Ende wat noemt mt mn 
Heere / Deere: ende en doet 
niet het gene dat ick ſegge? 
47 Een vegelickt die tat mn 

feamt/ ende mijne {uaarden 
haa2t/ en deſelve doet / ick fal 
u toonen wien Gy gelijck is. 
48 Buig gelijck een menſche 
vie ven Guns boutude/ ende Sunagoge gebouwt. 

Euangelium Ture. 

de niet gedaen en fal hebben/ 

groef / ende verdiepte / ende 
lende het fandament ap cen 

aen / ende en tande Hat niet 
bewegen: want het wasoph 
De ſteenrotze gegrondt. 
49 Maer dieſe gehoort/en⸗ 

is gelijcſteen menſche Hie ecn 
huns bouwde op De aerde 
fander fandament : tegen het 
welcke de waterſtroom aen⸗ 
floenh 5 ende het biel ters 
ftant/ ende De bal ban dats: 
feltue huns as graat, 

Pet 7, Capittel. 
N% bat hu nu alle fij- 

ne ‘waagden volenndiot 
hadde ten aenhooren de— 
volcks / gingh hy in tat 
Capernaum. — 
g- Ende een dienſtknecht 

ban een feker Hooftman 
oger handert/ Hie hem feet 
weert was/ Hranck zijnde 
lagh ap fijn ſterven. 
3 Ende ban Jeſu gehoort 

hebbende / ſondt Gn tat hem 
ge Ouderlingen Der Goden / 
Gem biddende dat Gu wilde 
kamen / ende fijnen dienſt⸗ 
knecht gefant maken. 8 
4 Deſe nu tat Jeſum nekae 

men sijnde / baden hem eru⸗ 
ſtelick / ſeagngende/ Hnis weer⸗ 
digh dat n hem dat doet. 
5 Want hr heeft ans volck 

tief / ende heeft felheons DE 



Cap. 7. 
6 Ende Jeſus gingh met 

haer. Ende als hu nu niet 
verre ban het huns fuas / 
fandt de Hooftman aber 
huudert tot hem [eenige] 
haienden / ende fende tat 
hem / Heere / en neemt De 
maente niet: want ict en 
ken niet weerdigh dat gu on” 
ber mijndacſt ſoudt inſtomen. 
7 Daerom en hebbe icſkt vocſt 

mp ſelven niet weerdigh ge⸗ 
acht am tat u te kamen: 
maer fent [het] met een 
fuaa2t/ ende mijn knecht fal 
geneſen laden. 
8 Want ick hen vock ven 

menſche ander de macht [van 
andere) geftelt / hebbende 
ſtrjgsknechten onder mu / 
ende ick femme tat defen / 
Gaet/ ende hu gact: ende 

ende hu Hamt : 
mijnen dienſtſtnecht Daet 
dat / ende Gu deet [het], 
9 Ende Jeſus dit 

ſegge ulieden/ Ack en 
HEUL 

o Ende die qefanden War 
ten/ wedergekeert zijnde in 
TE thuns / wonden ben ſtrauc⸗ 

dienſtſtnecht geſont. 
mr Ende het nefchichte op 
en bal \ hed 

. 

er on 
ir 
a 8 Ô 

! | 

Î 

wt nae een ſtadt ge— 
ain: ende met Geur 
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ingen bele ban fijne diſcipe— 
fen / endeeen groote ſchare. 
12 Ende alf Gn De poorte 

der ftadt genaeckte / fiet 
Daer / een doode wiert uitz 
gedrzagen/ [die] een eenigh⸗ 
gebaren fange fijner moeder 
Lwas]/ ende fit [ was ] wedu— 
‘ue: ende een groote fchare 
ban De ſtadt [was] met haer, 
13 Ende De Veere Haer 

ſiende / wiert innerlickt met 
antferminge aber haet be— 
weegt/ende fende tat haer/ 
En weent niet. 
I4 Ende hu gingh toe / en” 

be raeckte De fare aen/ (he 
beamers nu ſtonden ſtille:) 
ende Gu ſende / Jongelinoh / 
icſt ſegge u/ Staet op. 
15 Ende de doode ſat over 

ennde / ende began te fp2e- 
tat den anderen / Lamt /[en: ende hr aaf hem fijne 

ende tot) marder. 
16 Ende Weeefe bevinghſe 

alle/ ende fn verheerlickten 
| oaren: Godt / ſeggende / Een groot 
de /verwonderde hem fijner : | Propheet ff onder ont op- 
ende fichj omkeerende fende geſtaen / ende Godt Heeft 

| * ſchare die hem volgde/ | fijn volck beſocht. 
17 Cube dit geruchte ban 

je fa grooten geloove hem gingh uut in gebeel 
elfs in Afraël niet gebonden. Audea/ ende in alie het om⸗ 

liggende Tant. 
18 Ende de bifcipelen Jo— 

annik boodſchapten Hem 
ban alfe deſe dingen. 
19 Ende Joannes ſeſtere 

Igenùe [dagh]/ dat twee van fijne difcipelen tat 
Gem geroepen hebbende / 
fanbtfe tat Jeſum/ſeggende/ 

Zijt 
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eenen anderen? 

hem gektamen waren / feu- 
benfn/ Joannes be Dooper) gaen te ffen 2 Een Propheet? 
Geeft ons tat u afgefanden /| Aa ictt ſegge u/ vock veell 
ſeggende / Zijt on Die kamen 
faude/ ofte verwachten fun 
eenen anderen 7 
or Ende inde ſelve ure gez 

naë hu et bele ban ſieckten 
ende qualen / ende booſe gee⸗ 
ften: ende Gele blinden gaf 
hu het geſichte. 
2 Ende Jeſus antwoorden⸗ 
he ſende tat haer / Gaet her 
nen ende boodſchapt Joanni 
weber de Dingen Die gu gez 
fien ende gehoorzt helt ; [na- 
melick] Hat de blinde wor⸗ 
denſiende / de kreupelen wan⸗ 
Helen / de melaetſche geren⸗ 
uint maden / de doove hoo⸗ 
ten / De doode opgewerſtt 
worden / den armen het Eu— 
angelium verſtondigt fua2t. 
23 Ende ſaligh ik hu / die 

aen mp niet en ſal ge-ernert 
worden. 
24 Nik nu de boden Aar 

annie wechgegaen fuaren / 
began Gu tat He ſcharen ban 
faannete ſeggen / Wat zijt! f 
nu untgegaen in De woeſtijne 
te aenfchautwmen? Een riet 
dat van ben wint gins ende 
weber beweegt wort? 
25 Maer wat zijt mt ute 

gegaen te ſien? Een mene 
ſche met fachte Kieederen 

Euangelium Luce. — 1 — 

Zit un be gene die ſtamen beſtleedt? Siet/ bie in heer: 
faude/ afte verwachten w licke Kieedinge ende welluſt 

í zijn/ die zijn in De Graninck- 
oo Ende aif de mannen tat licke hoven. 

26 Maer mat zit gu untge⸗ 

meer dan een Propheet. 

De mijnen Engel voor uiug: 
aengeffcht/ Die umen wegh, 
hoa? u benen berenden fat. kr 
28 Want ick ſegge ulieden 

Onder hie ban vz2ouwen geel 
Goren zijn / en is niemant sg, 
meerder Propheet dan Loe, 
annex be Dooper: maer Hel 
minſte in het Koninckrijcke 
Godts/ if meerder Dan Guk 

og Ende alie het volck 
[hem] Gaarente / enüe De 
talienaeré / Die met Den 
Paar Jodannis gedoopt aci 
ten / vechtheerdigden Godt. 
zo Saer De Phariſeen enz | 

te de Wetgeleerde hebben | 
ben racet Godts tegen Gaete 
felten verwozpen/ ban hem 
niet gedoopt zijnde. 1 
31 Ende de Heere ſende Bu 
wien ſal ick dan de menſchen 

32 Sy zijn gelijck De tinde⸗ 
ren/ bie on be merckt ſitten / 
ende malkanderen toeroge ij 
pen ende ſeggen Wu heb⸗ 
fen u op de flunte geſpeelt / 
ende men hebt niet gedanſt; 
Wy hebben u ie ge⸗ 

ſon⸗ 



Can, 7. Euangelium Luce. Fol za 
fangen / ende guten hebt niet [Wel ‘weten tat ende hoeda— 
geweent. nigen vrouwe deſe is/ die 
33 Want Joannes de Dao: [hem aenvaeckt: Want fn if 

ger is meltamen / nach broot [een ſondareſſe. 
etende / nach) Wijn drzincſten⸗ 40 Ende Jeſusantwoorden⸗ 
Be / ende gu ſegt / Hu heeft [de fende tut hem/Siman/ ictt 
den dunvel. 
34 De Sane dek menfchen 
& gekomen / etende ende 

hebbe u ‘mat teſeggen. Ende 
hu ſpracſt / Meeſter/ (ent het. 
41 [Jezusfeyde ,] Gen feker 

2inctende/ ende an ſegt /|fchuitheer hadde twee ſchul— 
Siet daer een menfche [die] denaers: De een was ſchul— 
en vbraet ende wiünſußper dioh vijf hondert pennin— 
is] / een vrient van tolle⸗ 
varen ende fandaren. 
35 Doch de Wüshent ik 
terechtheerbint geworden 
aan alle hare kinderen. 
36 Ende een der Pharifeen 
taät hem / dat hu met hem 
te: ende ingegaen zijnde in 
ief Phariſeen hunt fat hu 
Ier. 
37 Ende ffet/ een vrꝛouwe 
n de ftadt/ welcſte een ſon— 
areſſe Was/ verſtaende bat 
min dek Pharifeen hunt 
tenfat / heacht een alabaſter⸗ 
leſſche met false. 
38 Ende ftaende achter aen 
gue baeten /ueenende / Gez 
an ft fijne voeten nat te 
haken met tranen: ende ín 
tell af met het han: 
an haer haoft/ ende Rufte 
ine baeten / ende falfnefe 
net de ſalve. 
—— de Phariſeus / die 

ein genoodt hadde/ ſuicks) 

 Prapbe 

gen/ ende be andere viftigh. 
42 Ende als fn niet en hade 

den am te betalen / ſcholdt 
hu het haer benden nuĳt. 
Deut dan / wie ban defen fat 
hem meer lief hebben 2 
43 Ende Simon antwoor⸗ 

dende fende/ Acht achte Dat 
but lis] / dien hu het meefte 
uit geſcholden heeft. Ende 
br fende tat hem / Bn Hebt 
tercht geoozdeelt. 
44 Ende jn Gem omſteeren⸗ 
be nae de Geoufve/ fende tat 
Siman/ Siet an defe hoour 
met Acht ben in um huns 
geſtamen; water en helt on 
niet tat mijne baeten gege— 
ben: maer deſe Geeft mijne 
neten met tranen nat ez 
maeckt / ende met het han? 
hares hoofts afgedzoogt. 
45 Guſen hebt mn geenen 
ſtus gegeven: maer defe / 
van dat ningektamenië / en 
heeft niet afgelaten mijne 

tenbe/ ſpzack bn hemſelven/ toeten te kuſſen. 
de / Deſe / indien hul 46 Met atie en Hebt on 

et ware / foude | mijn hooft niet gefalft : maer 
De 
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befe heeft mijne boeten met bueenvergaderde / eñ ſu ban 

ſalve geſalft. alle ſteden tot hem quamen / 
47 Daerom ſegge ick u / ar | fa fende Gn door gelickeniſſe / 
re ſanden zijn haer] verge-⸗ 5 Een zaener gingh unt am 
ven die vele waren / want ſu fn zaet te zaenen: ende alá 
heeft heel lief gehadt: maer hn zaende / iel het een bu 
dien weynigh vergeven den wech / ende wiert herz 
waat / die heeft wennigh lief. treden / ende de vogelen des 
48 Ende Gu fende tat haer /[ hemels aten dat op. | 
* ſanden zijn [u] verge⸗ 
en. 
49 Ende die mede aenfaten 

beganden te ſeggen bn haer: 
ſelven/ Wie if deſe Die oock 
de fonden vergeeft: 
zo Maer hu fende tat de 

brautwe/ Aw geloove Heeft 
u behouden: gaet Genen in 
u2ede. 

Het 8, Capittel. 
BA het geſchiedde daer 

na/ dat Gu rensde ban 
d' eene ftaùt ende vleckte tat 
d' ander / perdilkende ende 
verſondigende Get Euange— 
lium ban het Koninckrücke 
Godts: ende De twaelve 
[waren] met hem / 
e Ende fammige v2outwen / 

Die ban booſe geeften ende 
kranckheden genefen wa— 
ren / ſnamelick] Maria/ nez 
naemt JPagdalene / ban 
weïcke feben dunvelen unt— 
gegaen waren / 
3 Ende Loanna/ de huns⸗ 

vrꝛouwe Chuze Dek entwee⸗ 
ſters Beradik / ende Suſan⸗ 
na/ende andere vele / die hem 
dienden ban hare noeberen. 
4 MIE nu een qraate fchare![bezaeyt worden |/ zijn beft 

6 Ende het ander iel on 
een fteenratze: ende opge— 
affen zijnde is het verdoz⸗ 
ret/ om Dat Get geen voch⸗ 
tighent en hadde. 
7 Ende het ander biel in ER 

midden vande doornen: en⸗· 
be De Daanen mede opiuas 1 
fende verſticktten het ſelbe. J 
8 Ende Get ander viel au de 

goede aerde: ende opge wake 
fen zijnde bracht het hon 
vertboudige Leucht Laat, 
Dit feggende rien hu Die 
doren heeft am te hooren ZB 
die hoore. mi | 
9 Ende fijne bdifcigeleng 

beaegden hem/ fennende /R 
Wat magh defe gelückeniſſe 
wefen 7 
10 Ende Gu fende/ Wist 

geneven De verborgenheden 
des Konincktrijcks Godts te 
verſtaen: maer tat den ans 
geren [fpreek’ ick] in gelij 

Reniffen / og bat fu ſiende niel 
en ffen/ ende hoorende niet 
en verſtaen. 3 
ri Dit is nu de gelickeniſſe 

Bet zaet is het woort Hodtk. 
re Ende die bun Den WEER 

le 
F 
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nde ſaligh woreden. 
13 Ende die op de ſteen⸗ 

tate [bezaeyt worden] / zijn 
deſe / Die/ Wanneer ſy't nez 
hoort hebben / Het aart 
met beeugt ontfangen: enz 
Be deſe en hebben geenen 
wortel / Bie maer Laag ee- 
men tijt geſdoven/ ende in 
Ben tĳjt Der verſoeckinge 
wijchen fn af. 
14 Ende datin de doornen 
balt / deſe zijn die gehoort 
hebben / ende Genen gaende 
verſticktt worden Doa? de 
faambulbinheden / ende rick⸗ 
bam / ende welluſten bes Íez 
henk / ende en voldzagen 
neen [vrucht]. 
“15 Ende dat in be moede 
aerde [valt]/ zijn defe/ die 
het woort gehoort hebben⸗ 
be t ſelve in een eerſicktt ende 
gee: herte bewaren/ ende 
im voſſtandighent vruchten 
hao2theengen. 
16 Ende niemant bie een 
fteer 

ele meteen vat / of fettfe 
ger een bedde: maer fcttfe 
eenen Kandelaer / op dat 

Je gene die infkamen Bet licht 
fen magen. 
17 Want daer en ik niet 
erborgen / bat niet opene 
Jer en fal worden: nar 
enmelicſkt / dat niet beſtent 

Cuaugelium Tuce. 
die haoren: Haer na ſtomt de 

dunbelendeneemt het taart 
dn wech / ap dat 

| en et en fauden geldoben/ 
end 

fe antſteeckt / bedeckthh 

Fol. 73 
en ſal warden / ende in 't 
apenbaer ſtomen. 
18 Siet dan/ hae nu hoort; 

‘want fa wie heeft / Dien fat 
gegeven worden: ende fa wie 
niet en heeft / oock ’t gene 
dat hu ment te hekken / fat 
ban hem genomen worden. 
19 Ende fijne moeder ende 

[fijne] brꝛoeders guamen tet 
hem / ende en Honden by 
hem niet komen ban wegen 
de ſchare. 
oc Ende hem wiert gebood⸗ 

ſchapt [van eenige] die ſen⸗ 
den / Uwe maeder ende uive 
boarders ftacn Daer hunten / 
begeerende u te ffen. | 
or Maer Gn antwoordde 

ende fende tat haer / Mijne 
moeder ende mijne broeders 
zijn Defe/ Die Godts woozt 
haaren / ende dat felbe doen. 
aa Eñ het nefchiedde in één 

ban die dagen / dat Gu ineen 
fchip gingh / ende fijne difciz 
pelen [met hem Jtende Gu feu- 
de tat haer/ Lartansaterz 
baren aen d' ander zijde des 
mena, Ende fn ſtaken af. 
23 Ende alt fn taeren / hiel 
ú in ffaep: ende daer quam 

een fto2m ban (uint on Get 
men2s ende ſy wierden Gal 
[waters }/ ef ‘waren in noot. 
24 Ende fn ningen tat hem/ 

ende Werkten heim op/ feu: 
nende / Meeſter/ Meeſter/ 
fun Gergaen. Ende hu ope 

b|ueftaen zijnde Geftrafte den 
wint / ende De ‘watergolven: 

26 en⸗ 
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ende fn hielden op / 
daer wiert ſtilte. 
25 Ende hu ſende tat haer / 
Waer ik uw geldoove? Maer 
ín beveeeſt zjnde verwon— 
derden haer/ ſeggende tat 
maïkanderen / Wie ik doch 

defe/ dat Gu oock de Winden 
eude het ‘water gebiedt / enz 
de fit zjn Gem gehoorſaem? 
26 Ende ſy voeren voort 

nae het lant der Gadare— 
neun / Get welck ik tegen 
aver Galileen. 
27 Ende al hnaen het lant 

uatgegaen was / ontmaetez 
de hem een fekier man uut 
te ſtadt / die van aber langen 
tt met dunvelen hadde beſe⸗ 
ten geweeſt: ende en was met 
geen kleederen gekleedt / enz 
ge en Bleef in geen huné / 
maer in De graten: 
28 Ende hu Jeſum ſiende / ffende 'tuene gefchiet las / 

ende feer roepende / Giel haag 
Gem neder / ende fende met 

een groote fteumme / Pat 

hebbe ick met u [te doen] / 

Jeſu nu Sone Godts Dek 
Alierhoogſten? Acht bidde u 

dat gu mp niet en pijnint. 
og Want Gu hadde Den on⸗ 

reünen geeft geboden/ dat 
hu Len den mensche faude 
uatbaren/ fant hu hadde 

Gem menigen tijt bevangen 

gehaat: ende hu Wiert met 
Eetenen ende met boenen ge⸗ 

banden am bewaert te zijn. 

Ende Gu verbrack de han: 
ven /eütuiert Ganden dunbell 37 Ende de geheele menig, 

Euangelium Luce. 

ende) gedzeben in oe Wwoeftijnen. 
zo Ende Jeſus vraegde 

hein / feggende/ Welck if 
uu naem? Ende hu fende / 
Legio. Want bele dupbeien 
waren ín Gem gebaren. 
31 Ende fn Gaden hem / 

tat hu haer niet gebieden 
en ſoude in den afgrant bezi 
nen te Garen. ° 

Ende Gu liet het haer tae. 4 
33 Ende be dunvelen unt⸗ 

varende ban den menfche /B. 
voeren in De ſwijnen: ende 
be Kudde ftogtebe han de 
ftenïte af in Get men2/ ende 
verſmoozde. 
34 Ende dieſe wendden 

zijn gevlucht; ende henen 
gaende boodſchapten ’t in 
de ſtadt / ende op het lant. 
35 Ende fp gingen unt om 

te fien 't gene gefchiet was/ 

ende ft wierden Gebzeeft. 

36 Ende vock Die hj 
nefien Hadden verhaelden 
haer/ Gae be Gefetene was 
verloſt geworden. 
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te ban het omliggende lant 
der Gadarenen Gaden Gem / 
dat hu ban haer tuechninge / 
fant fm Waren met groote 
beeeſe behangen. Ende hy 
in het ſchip gegaen zijnde 
‚Keerde wederom. 
_38 Ende de man/ van welr⸗ 
fen be dunvelen untgevaren 
fuaren / hadt hem dat Gn 
machte by hem zijn: Maer 
Jeſus liet hem van hem 
vgaen/ ſeggende/ 

39 teert weder nae uw 
| buus/ende vertelt wat groo⸗ 
(te Dingen u Godt gedaen 
‘beeft. Ende hu gingh henen 
‚doo? He mebeele ftaùt/ ver⸗ 
ſtondigende mat groote din⸗ 
genJeſus hem gedaen hadde. 

40 Ende het geſchiedde/ 
als Jeſus mederfeerde / Hat 
hem be fchare ontfingh: 
want fp waren alle hem tere 
wachtende. 
41 Ende ſiet daer quam een 
man / wiens naem was Jai⸗ 
rus / ende hy mas een Obver⸗ 
ſte Der Sunagoge: ende Gu 
‚hiel aen de baeten Jeſu/ en- 
‚Be Gat hem dat hu in fijn 
huns wilde ſtomen. 
4Want hu hadde een ee⸗ 
nge Dochter ban ontrent 
twaelf jaren / ende befe lagh 
op haer fterben. Ende alt 
huhenen gingh / fe verdron⸗ 
gen hem de ſcharen: 

Ende een vrouwe bie 
— jaren langh den bloet 

bloets gehadt Habbe / 

Euangelium Cuce. Fol. 74 
welche alten haren leeftocht 
aen Medicijnmeeſters te 
ofte gelegt hadde, ende 
ban niemant en hadde kan- 
nen genefen Sua2den / 
44 Dan achteren tat hem 
amende racckte den zaam 
fijns Rleets aen:ende terſtont 
ſtelpte De bloet hares bloets. 
45 Ende Jeſus ſende/ Wie 

is 't die mu Geeft aenge- 
raecktt? Ende als fn ’t alte 
miffaecttten / fende Petrus 
ende die met em tuaren / 
Meeſter/ de. ſcharen Deuce 
fen ende Gerdringenu/ en- 
de ſegt gu / Wte is ’t die mu 
aengeraeckt heeft 2 
46 Eude Jeſus fende / Her 

mant heeft mn aenneraeckt : 
want ict hebbe heftent / dat 
ſtracht ban mu untgegaen if. 
47 Oe vꝛouwe nu fiende bat 

fn niet verbozgen en was,/ 
guam beevende/ ende voor 
hem nedervallende verklaer⸗ 
de hem Ganz alle Get volckt/ 
am wat oaefatte fn hem aen: 
geraectit hadde / ende hae 
fu terftant genefen was. 
48 Ende hu fende tat haer / 

Darhter/ zijt Wel gemoet / 
um geloove Geeft u behou— 
den: gaet henen in vrede. 
49 Als hu nogh ſprack/ 

quam Daer een van [het 
huys] bek Overſten def Sue 
nagoge/ ſeggende tot hem / 
Uwe dochter ik geſtozven: 
en zijt den Meeſter niet 
moenelicſt. 

Ö 2 so Maer 
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zo Maer Jeſus [dat] haar 
rende antwoorzdde hem / ſeg⸗ 
gende / En zeeft niet: ge⸗ 
faaft alleenlick/ ende fn ſal 
behouden worden. 
51 Ende als Guinbet huvs 
numn/ en fiet Gu niemant 
inſtomen ban Petrum/ ende 
Jacobum/ ende Joannem/ 
ende den vader ende de moe⸗ 
der des kſtints. 
52 Ende fn fch2euden alle / 

ende maeckten mizbaer ater 
deſelve. Ende ju ſende Én 
fchzent niet: fen is niet ge 
toren / maer ſuy flaent. 
53 Ende fn elachten Gem / 

wetende Dat fn geſtozven 
mak, ë 
54 Maer als huſe alie unt⸗ 

gedzeben hadde/ greep Du 
bare Gant ende vien / ſeg— 
gente / Kint / ſtaet opt. 
55 Ende haer geeſt keerde 

weder/ ende ſy is terſtont 
opneftaen : ende hu geboodt/ 
hat men haer te eten geen 
ſaude. 
56 Ende Gare ouders ont⸗ 

ſetteden haer: ende Gu be— 
bat Haer / Hat fm niemant 
en fauden ſeggen Get gene 
gefchiet mas, 

Bet 9. Capittel. 
Re fijne twaelf diſci— 

gelen t' ſamengeroepen 
hebbende/ 

de dünvelen / ende om ſieck⸗ 
ten te geneſen. 
a Ende ſondtſe henen om 

Euangelium Lure. | 
te peeùiften het Koninckrijc⸗ 
fe Bobte/ ende He krancke 
geſont te matten. 

En neemt nieté mede tat den 
wend / — 
male/ nat 
gelt: nach pemant vanuen 
fal twee rocken hebben. 

ſult ingaen / bljvet aldaer / 
ende gaet ban Daer uut. 

fuïten ontfangen / untgaen⸗ 
he ban Die ftabt/ ſchuddet 

voeten/ tat een getunge— 
niffe tenen haet. 

gingen alle de vleckteu/ ver— 
ſtondigende Het Euanger 

gaf bu Haer 
Bracht ende macht ober alie 

3 Ende hu fende tat haer / 

ſtaven/ nach 
G2oot / nach 

4Ende in wat hupé gu oock 

5 Ende fa wie u niet en 

eactt Get ſtaf af Lan uwe 

6 &nde ín untgaende door⸗ 

tum / ende nenefende [de 
fiecken ] ober al. | 
7 Ende Herodes de Dier: 

vorſt hoorde alle De Dinge 
die ban hem geſchiedden: 
eude was twiffelmoedigh,/ 
ant dat van ſommige geſegt 
wiert / dat Joannes van ben 
dooden was opgeſtaen. 
8 Ende ban ſommige / dat 

Elias verſchenen was: ende 
[van] andere / Hat Één Pao: 
nheet ban Den ouden Maf 
opgeſtaen. 1 
9 Ende Herodes ſende / La 
aunem heöbe ick onthooft 
wie is nu deſe / van welchkter 
ikt ſulcke dingen hoore? Én: 
ve Gufachthemteften. — 
ro Ende de Apoſtelen and 
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dergeſteert zijnde berbhael- 
ben hem al mat fn gedaen 
habben. Ende hu namfe 
mede / ende vertrocſt alleen 
in een woeſte plaetfe Der 
ſtadt genaemt Bethſaida. 

rr Ende de ſcharen [dat] 
verſtaende / volgden hem: 
ende hu ontfinabfe / ende 
ſpracſt tat haer ban bet Liar 
nincſtrijckke Godts; ende die 
geneſinge van noode hade 
den / maeckte Gu geſont. 
12 Ende de dagh begon te 
Halen: ende de twaelve tat 
| * ſtomende ſenden tat 
hem / Laet de ſchare ban u / 
op dat ft Genen gaende in 
be omliggende vlecrſten ende 
in be doarpen herberge nemen 

_magen/ ende fpijfe binden 3 
fant fun zijn Gier ín een 
woeſte plaetfe. 
13 Maer hu fende tat 
haer / Geeft nn haer teeten. 
Ende fn fenden / Vu en heb⸗ 
ben niet meert alf vijf b2oaz 
den / ende twee viſſchen; ten 

Euangelium Luce, Fol. 75 

namen hebbende/ ſagh op 
nae den hemel / ende ſegen⸗ 
De Dies ende brache / ende 
gaffe den Difcigelen/ om De 
ſchare taaz te lengen. 
17 Ende fn aten ende wier— 

den alle verſadigt: ende Haer 
wiert opgenomen ’t gene 
haer ban de brocken overge⸗ 
ſchaten was/ twaelf korven. 
18 Ende het gefchiedbe / 

al hu alleen was biddende / 
dat be Difcipelen met hem 
waren: ende hu vraegde 
haer/ fengende / Wie ſeggen 
de ſcharen dat ict ben 7 
19 Ende fit antwoordende 

feuden / Joannes de Doo— 
per; ende andere/ Elias:ende 
andere/ dat eenigh Prapheet 
ban ben ouden opgeftaen ís. 
oo Ende Gu fende tat haer / 
Macer oniieden / wie feat mt 
Hat ict hen? Ende Petrus 
antwoordende fende / De 
Chꝛiſtus Godts, 
or Ende hu geboodt haer 

fcherpelictt/ ende beval / Hat 
3 dan dat lun Genen maen / (a dit niemant ſeggen en fauz 
ende ſpijſe Kaopen voor al 
dit volcſt: 
14 Want Haer waren on⸗ 
trent vijf dunſent mannen. 
Daoach hu fende tat fijne dis⸗ 
ripelen / Doet haer neder: 
| fitten in faten/ elcke ban 
| Î 

15 Ende fp deden alfaa : enz 
De dedenſe alle nederfitten. 
16 Ende hu de Lijf broo⸗ 
den ende be twee viſſchen nez 

en: 
22 Seggende/ De Sane 

Def menfchen moet Gele li— 
ben / ende verworzpen wor⸗ 
den Gan De Ouderlingen / 
ende Overpzieſters / ende 
Scheiftgeleerde: ende ge— 
doodt / ende ten derden Das 
ge opgewerkt worden. 
23 Ende Gu fende tat alten, 
Sa nemant achter my {uil 
kamen / Die verloochene 
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hemſelven/ ende neme fijn 
ſtruns dagelücſts op/ ende 
Laine mt. 
24 Want fa Luie fijn Teven 

behouden wil / die fal het bere 

Euangelium Luce, 
waren Moſes ende Elias: 
31 Dewelckte geffen zijnde} 

in heerlickheyt / ſenden ſij⸗1 
nen untgangh / dien hyſou⸗ 
de voſbrengen te Jeruſalem.J 

lieſen: maer ſo wie ſijn ſeuen 32 Petrusnu/ ende die met 
verlieſen ſal / om mijnent hem [waren] / / waren met 
wille / die ſal het behauden. ſiſaep Geftwaert: ende ont— 
25 Want wat baet het een waeckt zijnde / ſagen fn fijne 

menfche/ die de geheele nez heerlickhent/ ende de twee 
relt fauden fuinnen/ ende |mannen die bu hem tanden. 
hemſelven Gerliefen / ofte) 33 Ende het geſchiedde alá 
ſchade Lijns felfs] lijden? ſu han hem affchendden/ fo WK, 
26 Want fa luie hem mijns ſende Petrus tat Lefum/ B: 

ende mijner woorden fal gez |APeefter / Get ig gaet dat lug B, 
ſchaemt hekhen/ diens fat 
be Sone Dek menfchen hem 
fchamen/ ‘wanneer hu ko— 
men fal in fijne heerlickthent / 
ende [in de heerlickheyt] 
bek Vaders / ende Der here 
ine Engelen. 
27 Ende ick ſegge u waer—⸗ 

lick / Daer zijn fammige Det 

hier zjn: ende laet ans drie 
tabernakelen matten / voor u 
éénen / ende voor Moſes éé- 
nen / ende voor Elias éénen : 
niet wetende wat hy fende. 
34 Als Gn nu dit fende / 
guam een wolcke/ ende 
agerfchadutude haer: ende 
fn wierden bebreeeſt / al Die 

gene die Gier ſtaen / die Den in De wolckte ingingen. 
daat niet en fullen fmatten/| 35 Ende daer geſchiedde 
tat dat fp Get Konincktrijcke eene femme uut de lualcke / 
Godts fuiten geffen Gebben. ſeggende/ Dee ik mijn gez 
28 Ende het gefchiedde an |(iefde Sane: hoort hem. 

trent acht dagen na defe 
wao2den / dat Gu medenam 
Petcum / ende Gaannem / 
ende Jacobum / ende Klamm 
op Den bergh om te bidden. 
29 Ende alg jn badt / wiert 

be gedaente ſijns aenge— 
ſichts verandert / ende fijne 
kleedinge luit [ende] {eer 
blinckende. 

36 Ende alg De ſtemme gez 
ſchiedde / fa Wiert Jeſus alz 
{een gevonden: ende ſu ſwe⸗ 
gen ſtil/ ende en verhaeſden 
in Die Dagen niemant pet ban 
‘tgene ín geffen hadden. 
37 Ende het gefchiende bek U 

Daens Daer aen / als fn ban 
ben bergh afguamen / dat 4 
hem een groote fchare in °t 

30 Endeffet / / twee mannen [gemoet quam, | 
prakken met hem / welcke! 38 Ende fiet een man hen 

e 
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be fchare riep unt / ſeggen⸗ 

Euangelium Luce. Fol. 76 
43 Macer ft en Gerftonden 

be/ Meefter / ick bidde u/ dit wooret niet/ ende Het 
fiet dach mijnen faan aen / 
want huik mu een eenigh⸗ 

gebaren. | 
39 Ende fiet ven geeft neemt 
hem / ende ban ftanden aen 
roept hu / ende hu fcheurt 
hem dat hu fchunmt/ ende 
en luft naeuwlicſts ban 
hem / ende verplettert hem. 
40 Ende ick hebbe uwe dis⸗ 

ripelen gebeden / dat fn hem 
fauden untwerpen: ende fn 
en Gebben niet geftonnen. 

41 Ende Jeſus antiuaaze 
Dende fende / Oſongelovigh 
ende verkeert geflachte / hae 
fangefalickt nogh Gp uiieden 
| EA ende ulieden verdzagen? | 

2engt uwen ſone hier, 
42 Endenanb/ al hu [nae 

hem] taeguam / fcheurde 
hem de dünvel / ende ver— 
fcheurde [hem]: maer Je— 
ſus bejtrafte den anrennen 
geeft / ende maeckte het kint 
geſont/ ende gaf hem fijnen 
bader weder. 
43 Ende ft wierden alle 

verflagen aber De grootda⸗ 
bighent Godts. ende al 
(Malle haer verwonderden 
aber alle de binnen / Hie Je⸗ 
ſus gedaen hadde / fende hy 
tat fijne diſcipelen / 
44 Cegget on deſe aarden 
inuwe ooren: Want de So⸗ 
ne dek menfchen fal over— 
gelevert worden in der men: 
fchen handen, 

was boo? haer verborgen/ 
alfa dat fn het niet en begree⸗ 
pen: ende ſu vzeesden/ Gan 
dat wooret Gem te wanen. 
46 Ende Daer reek een 

overlegginge onder haer / 
namelickt luie Gan haer be 
meefte ware. 
47 Maer Jeſus ffende be 

overlegginge harer herten / 
nam een Hindeken/ ende 
ſtelde dat bu hem : 
48 Ende fende tat Haer / 
So luie bit kindeſten ontfan- 
gen fal in mijnen name/ die 
antfangt mu: ende fa wie na 
ontfangen fal/ die ontfannt 
em die mt nefanden Geeft. 

Want die De minfte onder u 
allen is / Die fal groot zijn. 
49 Eñ Joannes antwoord⸗ 

de ende fende / Meeſter / fun 
heben eenen geffen / die in 
uwen name De dunvelen unt— 
wierp: ende lun hebben't 
hem verboden/ am dat hu 
[u] met ang niet en volgt. 
5o Ende Jeſus fende tat 

hem/ En verbiedt het niet. 
Want wie tegen ong niet en 
ik/ Die if boog ong. 
51 Ende het geſchiedde/ als 

de Dagen ſijner opneminge 
vervult wierden / fa richte— 
de hu fijn aengeſicht / am nae 
Jeruſalem te venfen. 
52 Ende Gu ſondt Gaden 

uit hao? ſijn aengeſicht: 
ende ft Genen gerenft zijnde / 
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matitanen/ am Lao2 hem 
[herberg] te berenden. 
53 Ende fm en ontfingen 

hem niet/ om dat fijn aen- 
geſicht was [als] reyſende 
nae Jeruſalem. 
54 Nik nu ſüne diſcipelen 
Jarobus ende Joannes [dat ] 
fagen/ ſenden ſu/ Heere,/ 
wilt Ap dat tun fengen / dat hem / Niemant die fijne hant 
sper ban den Gemel nederdaz 

_ Te/ende deſe verſlinde / gelijck) fiet nae het vene achter is/ 
gar Elias gedaen heeft © 
55 Maer hem amkeeren- 

de beftrafte huſe/ ende ſen— 
de/ Ön en Weet niet ban 
hoedanigen geeft mt zit. 
56 Want de Sane dek mene 

fchenen if niet gefkamen am 
der meufchen zielen te herz 
berken / maer am te beljaur 
ben. Ende fn gingen nae een 
ander vleck. 
57 Ende het nefchiedde op 

ben wegh alt fm venaten / 
dat een tot hemfende/ Weer 
re/ ick fal u volgen/ waer 
gu vock henen gaet. 
58 En Jeſus ſeude tat hem/ 3 Gaet Genen: ſiet / ick 
De voffen hebben Haten /[fende u alt lammeren in t 

ende de vogelen Def hemel | midden Her wolven. 
neften: maer de Sone def) 4 Én Daegt meenen Gure 
menfchen en Geeft niet / waer | del / nach mate / nach ſchoe⸗ 
hu het hooft neberlegac. 
59 Ende hufende tat eenenfop Den wegh. 

anderen/ Volgt mu. Doch 
Gu fende/ Heere / laet mu 
roe / dat icht Genen gae / ende | [zy] deſen hunſe. 
eerst mijnen vader begrave. 
6o Maer Jeſus fende tat/fane Des vrzedes if / ſo ee 

u 

Euangelium Luce. 

guamen ineen biecht ber Sar hem/ Laet de doode Gare 
dooden begraven: dach qu / 
gaet Genen ende verſtandigt 
het Tianinckrijctte Godts. 
61 Ende oock een ander 

ſende / Deere / ickt fal u hale 
gen: maer laet my eerſt tae/ 
dat icſt afſchent neme ban de 
gene Die in mijn huys zijn. 
62 Ende Jeſus fende tat 

aen Gen ploegh flaet ende 

en is bequaem tat Get tac 
ninckrijcke Godts. 

Pet ro, Capittel. 
Nde na defen ſtelde de 

ventigh / ende ſandtſe Genen 
voor fijn aengeſicht twee en 
twee / in een neder ſtadt enz 
te plaetſe Haer Gu Kamen 
faude. 
e Hu fende dan tot haer / 
De vogſt is el groot / maer 
de arbenders zijn wennige: 
daerom biddet ben Deere 
bef oouſts / dat Gr arbenders 
in fjnen aanft untſtoote. 

nen: ende en groet niemant 

5 Endein wat hunt an fult 
ingaen / feat eerit / Dzede 

6 Ende indien aldaer een 



| 

| Dupe, etende ende drincken⸗ 

der is ſijns loons weerdigh. 

voorugeſett wort. 

Die daer in zijn: ende ſegt tut 
| 

ſult ingaen/ ende fn u niet 
ontfangen / uutgacnde op 

uwe ftadt aen ons ſileeft/ 
_fchudden lun af op uiieden: 

het Waninckrijcke Godts 
nach u geſtomen is. 

| 
* 

| 

| — ende aſſche ſittende 

‚haer / Det Koninckrückte 

Cap. ro, Euangelium Lure. Fol. 77 
uwe vrede op Gem ruften:|in hetaagdeel/ dan ulieden. 
maer indien niet / fa fal[uwel 15 Ende qu Capernaum/die 
vrede ] tat u wederſteeren. tat den hemel toe verhoogt 
7 Ende blijft in Dat felbe | zijt / gu ſult tot der hellen toe 

nedergeftaaten wozden. 
16 Wie u hoort / die hoort 

mu; ende wie u verwerpt/ 
die verwerpt mus ende wie 

En gaet niet ober ban [’tee- [my verwerpt / die verwerpt 
ne] huns in [tander] huns. (den genen Die mu nefanden 
8 Ende in watſtadt on fult | heeft. 
ingaen / ende fn u ontfan-| 17 Ende detfebentigh zijn 
gen / eet het gene ulieden wedergeſteert met blüt— 

chan / ſeggende/ Heere / 
aack be duuvbelen zijn ank on⸗ 
derworpen in uwen name, 
18 Ende huſende tat haer / 

Acht ſagh den fatan/ alseen 
blicktſem / uut Den Gemel 
vallen. 
19 Siet ick gebe u De 

macht am op flangen ende 
fca2piaenen te treden / ende 
ager alle Rracht bef vnants: 
ende geen dingh en fal u er— 
nigſins befchadinen. 
oo Doch en verblüdt u daer 

in niet / dat De geeften u 
onderworpen zijn: maer 
berblijdt u veel meer dat 
uwe namen gefch2eben zijn 
in De hemelen. 
ar Ce bier ure verheudde 
hem Jeſus inden geeft / enz 
De fende / Acht daucſte u Dar 
Der / Deere des hemels ende 
ber aerde / dat an deſe dine 
gen ban? den wüſen ende bere 
ſtandigen verborgen hebt / 
ende hebt defelve den Kindere 

e tgene gan haer | voorge- 
fett wort]: want De arben— 

9 Ende geneeſt be Rrancke 

Godts is naebn u gekomen. 
io Maer in wat ſtadt on 

hare jtraten / fa feat / 
rr Dark het ftof/ dat unt 

nachtans fa meet dit / Dat 

12 Ende ick (enne u/ bat 
het [dien van] Sobama verz 
draeglicſter efen fat in dien 
dage / dan deſelve ftaùt. 
13 Wee u Charazin/ ture 

u Bethſaida: want fa in Cy⸗ 
tus ende Sidon de krachten 
gefchiet Maren / die in u qe: 
fchiet zijn / ſu fauden eertijt? 

er bekeert Gebben. 
14 Darch Het fat Curus enz | 

& 5 tet 

| 

de Sidon verdrzaeglicker zijn Neng geopenbaert: ja Var 



Cap. ro, Euangelium Luce. 

Der / want alfaa ik geweeſt ſtot Jeſum/ Ende wie ik 
bet welbehagen hao? u. 
aa Alle Hingen zijn my ban 

mijnen Dader overgegeven : 
ende niemant en Sweet luie De 
Sone is / Dan de Dader; enz 

mijn naefte 2 | 
30 Ende Jeſus antiuoazs 

bende fende / Een feker men: 
fche quam af ban Jeruſalem 
nae Jericho / ende Giel onz | 

de luie de Pader iß / Dan De [der be moordengers: Suelce | 
Sane / ende Dien het he So⸗ 
ne fat villen openbaren. 
23 Ende hem Keerende nae 

ke hem oackt untgetogen/ 
ende Daer toe [fware | flagen | 
gegeven hebbende / gingen | 

be diſcipelen / fende hu [tot henen / ende lieten [hem] f 
haerJalleen/ Saligh zijn De half-doot liggen. É 
oogen die ffen 't gene qu fiet. 
24 Want ick fenneu/ Hat 
bele Propheten ende Konin⸗ 
nen hebben begeert te ffen ’t 
mene quffet/ ende en hebben 
t niet geffen: ende te haar 
ren ’t gene gu haat / ende 
en hebben ’t niet gehoozrt. 
25 Ende ffet/ een (efter Wet⸗ 
geteerde (kant op/ hem bere 
ſoeckende / ende fennmende / 
Meeſter / Wat doende fal ictt 

qr Ende bu gevalle gum £ 
een ſeker Peiefter denſelven 
megb af : ett hem fiendegingh f 
Gu tegen oer [hem] voorebp. 
32 Ende desgelicks oackt » 

een Tevijt / als hu ‘was bp f 
tie plaetfe/ guam Gu ende | 
ſagh [hem]/ ende gingh tez | 
gen ofer [hem] voorbu. | 
33 Maer een ſeſter Sama: 

titaen renfende quam ans} 
trent hem / ende hem ſiende 

het eeuwige eben Ge-erben 7 wiert Ga met innerlickte ont⸗ 
a6 Ende hu fende tat hem / | ferminge beweegt. | 
Wat is in de wet geſchere⸗ 
ven 2 hat leeft nn 2 

34 Ende hu tat [hem ]gaen: | 
de verbondt fjne wonden/ 

27 nde Gp antwoordende gietende Haer in olie ende 
fende / Bn fult den Heere wijn: ende hem Geffende op f 
uwen Godt liefhebben uut ſijuengen beeft / boerde hem 
geheel uw Berte/ ende unt jin De Gerherge/ ende ver⸗ 
geheel uwe ziele/ ende unt |fa2nde hem. 
—— uwe ſtracht / endeunt| 35 Ende des anderen Daens 
geheel uw verſtant: ende wechgaende langde Gu twee 
uwen naeſten als uſelven. nge unt / ende maffe 
28 Ende hyſende tat hem / den fueert/ ende fende tot, 
Gu hebt recht geantwoordt: hem / Dzaegt foe Laag 
Doet dat /ende nu fult leben. | hem: ende ſo wat gu meet » 
og Maer hu willende hem |[aen hem] te koſte fuit leg⸗ 

ſelben rechtüeerdigen / fendelgen / dat fal ick u weder⸗ 
nes 



EEn Ten er 
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geven/ alg ick wederſtome. Veere / teert ong bidden / 
36 Wie Ban ban defe derie gelijckt aockt Joannes fijne 

munckt u De naefte getweeft diſcipelen geleert Geeft. 
te zijn deë genen die onder def 2 Ende Gu fende tat Haer / 
maogdenaers vebalfen was? Wanneer ot biddet / fa ſeg⸗ 
37 Ende hu fende / Die get: Onſe vader / die ín de 

barmhertighent aen hem hemelen Kd / Wu name 
gedaen Heeft. Sa fende dan |fuo2be geheuligt. Uw Ko— 
Jeſus tot hem / Gaet Genen [ninckrijcke kame. Uiue wil⸗ 
ende doet qu desgelijcſts. le gefchiede / gelijckt in den 
38 Ende het gefchiedde /[hemei/ [alfoo]ooctt op ber 

al& nrensden / dat Gu guemn | aerden. 
ineen biecht: ende een felter | 3 Geeft ons eïcken dank 
vrzouwe met name Martha ons dagelickſch beant. 
antfingh hem in haer huns. 4 Ende vergeeft ons onſe 
39 Ende deſe hadde cen (ke fanden:tant aackt tun berner 

ter genaemt Maria / welcke | hen eenen pegelictten Die oné 
dockt ffttende aen De boeten ſchuldigh ie, Ende en ſendt 
Jeſu fijn woort hoorde. ons niet in verſoeckinge/ 
go Doch Martha was ſeer [maer verloſt ons van der 
beſigh met veel dienens / en⸗booſen. 
de Daer buſtamende fende /| 5 Ende hu fende tat haer / 
Heere / en treckt nt u dat Wie ban u fat eenen brient 
uiet aen / Dat mijne fufter mt | Gebben / ende fal ter midder⸗ 
alieen laet dienen? Segt dan (nacht tat hem maen/ ende 
haer / dat ſu mu helpe. tat hem fengen/ Orient / 

41Ende Jeſus antwoorden⸗ (feent my Drie brooden: 
be ſende tot haer / Martha / 6 Obvermits mijn Grient 
Martha/ gn bekannnert en= [ran de renfe tat mu geko⸗ 
he onttuft waver bele dingen: [men if / ende ick en hebbe 
42 Maer één dingh if naar [niet bat icht hem voorfette? 

digh: Hoch Maria heeft Get) 7 Ende dat Hie ban binnen 
goede deel uatgektoren/ het antwoordende faude ſeggen/ 
welcke ban haer niet en fal Doet mu geen moenteaen: 
wechgenomen worden. de deure is nu geſloten / ende 

et 11. Canittel. mijne finderen zijn met mu 
in de ſſaepſtamer: ich en kan 

D 
ket het geſchiedde / doe 

| niet opftaen / om ute geen 7 hu in een felter plaetſe 
was biddende / alt hu op-| 8 Achfenge uiteben/ Hoe— 

wel Gu niet en foude opftaen hieldt / dat een van fijne 
‚ Difcipelen tot hem fende / lende hem eit / am — 
| ĳn 



Cap. II. 

fijn vrient if: nochtans am 
fjne onbeſchaemthents wil⸗ 
te / fat hu opſtaen / ende hem 
geven ſoo geel als hu'er bez 
haeft. 
9 Ende ick fegge ulieben / 

Giddet/ ende u ſal gegeven 
ma2den: foechet/ ende gu 
fuit binden: kloppet / ende 
u fat open gedaen worden. 
ro Want een engelickt Hie 

Giùt / díe ontfangt: ende 
Die faechit / Die bindt; ende 
vie flapt / Die ſal open gez 
gaen worden. 
rr Ende wat bader ander 

u/ dien De ſone om Loot 
_ Bit / fal hem eenen Steen 

neven? Of oock om eenen 
sifch/ fat hem voor eenen 
viſch een flange geben : 
ra Ofte fa Gu oactt om een 

en faude binden / fat hu hem 
een fcagpioen neben? 
13 Indien ban qu die boos 

zjt/ weet uwen Kinderen 
aeede gaen te geben/ hoe 
heel te meer ſal de Gemeifche 
Pader ben Henyligen Geeft 
gegen den genen Die hem 
bidden? 
14 Ende Gu (wierp eenen dun⸗ 
sel uut / ende Die was tom. 
Ende het gefchiedde/ alg de 
dunvel untgevaren was / dat 
de ſtomme ſprack / ende de 
ſcharen verwonderden haer. 
15 Maer ſommige van haer 
ſenden / Ou werpt de dunve⸗ 
ien unt doorz Beölzebul den 
averſten ber dunvelen. 

Euangelium Tuce. 
16Eñ andere [hem | verſoec⸗ 
kende/ begeerden ban hem 
een teecken uut den hemel. 
17 Maer Gn kennende ha⸗ 

te gedachten /fende tat haer / 
Een neder Koninckrijck dat 
tenen hemſelven berdeelt ië / 
wort verwoeſt: ende een 
hunk tegen hemſelven [ver- 
deelt zijnde] / valt. 
18 Indien nu oock He far 

tan tegen Gemfelben Gere 
deelt if / Goe fal fijn Kijk 
Geftaen? Dewüile nu feat / 
Dat ick Dong Beölzebul de 
dunvelen untwerpe. 
Ig Ende indien ict Daag 

Beölzebul De dunvelen uut 
werpe/ Daag uien werpenſe 
uwe fanen uut? Daerom 
fuiten deſe uwe rechters zijn. 
oo APaer indien ict door 

den ginger Goûts de dunve⸗ 
{en untwerpe / ſo is dan het 
Koninckrijckt Godts tat u 
geſtomen. 
or Wanneer een ſtercke ge⸗ 

wapende fijn hof bewaert / fa 
iÊ[al]fuat hu heeft im hoede. 
22 Macer als een daer over⸗ 
komt / Die ſtercker is ban 

hu / ende hem avberwint / die 
neemt fijne geheele wapen— 
ruftinge/ Daer hu op bere 
trauwde / ende deelt fijnen 
raaf unt. 
23 Wie met mu niet en if / 

die is tegen mu: ende luie 
met my niet en vergadert / 
gie verſtront. | 
24 Wanneer He antenne 

neeft 



Cap. IL. 

geeft ban den menfche unt— 
gebaren is / fa gaet hu doo? 

dozre plaetfen / ſoeckende 
ruſte: ende die niet Winden: 
de / ſegt hu / Ack fal we⸗ 
derſteeren in mijn huns Daer 
icſt untgevaren ben. 

25 Ende ſtomende Lindt hu 
het [met beſemen] gekeert 
ende Gerciert. 
26 Dan gaet hu henen/ en⸗ 

de neemt met hem feten anz 
‚Bere geeften / booſer dan hy 
ſelve is; ende ingegaen zijne 
‚de woonen ſy aldaer: ende 
‘het laetfte ban dien menſche 
woꝛt erger dan Het eerfte. 
27 Ende het gefchiedde / 
als hu defe Dingen ſprackt / 

‚dat een ſeſter vrouwe De 
ſtemme verheffende unt de 
ſchare / tat hem ſende / Sar 
ligh ik de buyckt die u ge— 

 deagen heeft / ende de bor⸗ 
ſten / die qu hebt geſogen. 
28 Maer hu fende / Ha ſa⸗ 

ligh zijn de gene die Get 
woort Godts haaren / ende 
dat ſelve bewaren. 

Euangelium Luce. Fol. 79 

ſchen zijn deſen geſlachte. 
z1 De Lfaninginge Lan 

het zunden fat opſtaen ín Get 
oordeel met De mannen Han 
dit geſlachte / ende falfe ters 
dordeelen: want ín is geſto⸗ 
men Gan de ennden der aer— 
De/ am te haaren de wijs— 
heut Salomons. Ende fiet / 
meer ban Salaman if Gier. 
32 De mannen Lan Aineve 

ſullen opftaen in het oo2deel 
met dit geſlachte / ende ſullen 
t ſelve veroordeelen: ant 
ín hebben haer bekeert op De 
Hediſtinge Jone. Endeffet / 
meer dan Jonas ik hier. 
33 Ende niemant Hie een 

keertfe ontſteecktt / fett [die ] 
in’t verborgen / nach onder 
een ſtoornmate: maer op eez 
nen fandelaer / op Dat De 
gene die inſtomen Get licht 
fien mogen. 
34 De keerfe des lichaems 

ik De ooge. anneer dan 
uwe ooge eenvoudigh is / 
fa fg oock uw geheel lichacm 
verlicht: maer fa fp boos is / 

og Ende alt De ſcharen ſſo if aackt uiu [geheel] lic— 
dichtbneenbergaderden / bez |haem dunfter. 
gon Gutefennen/ Dit ik een 
book meflachte: het ver— 
faeckt een teeckten ende haer 

en ſal geen teecken gegeven 
worden / dan Het teecken 
Jane dek Propheten. 

35 iet dan toe/ Hat niet 
het licht/ 't welicſt in u ië / 
dunſterniſſe eu 31. 
36 Indien dan uw lichaem 

geheel berlichtik / niet hehe 
bende eenigh Heel Dat dun— 

30 Want gelijck Jonas ſter is / fa fal ’t geheel ver— 
„ben PR inebiten een teec- licht zijn / gelijct fuanneer 

oac de Sane Hef mens verlichtet. 
& 7 37 Als 

| ken geweeſt if / alfoa fal de keerſe met Het fchijufel u 

| 



Can. rr. Euangelium Cure. 
37 Als hm nu [dit] fprack /| wandelen en fueten ’t niet. 

baat hem een feker Phari⸗ 
ſeus / bat hu bu hem het mid: 
dagmael wilde eten: ende 
ingegaen zijnde fat hn aen. 
38 Ende de Pharifeug [dat] 

fiende berkwanderde hem / 
dat hu niet eerft voorz het 
middagmael Gem geluagz 
fchen en hadde. 
39 Ende de Heere fende tat 
hem/ Pu an Phariſeen / gu 
reunigt Get buntenſte Dek 
betnchtbefterg ende dek ſcho⸗ 
tels: maer het binnenſte 
ban u ff bol ban roof ende 
boastent. 
40 Gu onberftandige / die 
het buntenfte beeft gez 
maeckt / en heeft hun oock 
niet het binnenfte gemaeckt? 
ar Bach geeft tat aelmaeffe 

45 Ende een ban de Wetge⸗ 
{eerde antwoordende fende 
tat hem/ Meeſter / als gu 
deſe dingen fent/ fa doet qr 
aac ong ſmaethent aen. | 
46 Bach Gu fende/ Wee 
aac u wetgeleerde / wantJ 
ou helaftet de menjchen met & 
laſten ſwaer am Dagen / enz 
Be ſelve en raecktt qa Hie las⸗ 
ten niet aen met Één Gan | 
uwe bingeren. | 
47 Wee u/ want mt bou⸗ 

wet be graven Der Prophe—⸗ 
ten/ ende uive vaders hehe 
ben deſelve gedoodt. 
48 Su getungt gu dan dat 

gu mede behagen hebt aen 
de wercſten uwer vaderen: 
want fn hebbenſe gedoodt / 
ende an bouwet Gate graven. 

hetgene daer in is: ende ſiet // 49 Daerom oock de Wüs⸗ 
alles is u verm. 
42 Maer Wee uw Phari— 
ſeen / want gu vertient munte 
ende runte / ende alle moes⸗ 
runt / ende gu gaet voorbu 
het aopdeel ende De Liefde 
Goats. Dit moeſt men Haen / 
ende het ander niet nalaten. 
43 Wee u Pharifeen / want 

gu bemint het voorgeſtoelte 
inde Sunagagen/endede bez 
groetingen op De mercktten. 

Wee u gu Schaft 
geleerde ende Pharifeen / 
at gevennsde: want mt 
zjt gelĳck de graven die 
niet openbaer en zijn / ende 
de menfchen die Daer over 

heut Godts fent/ Ack fal 
Prapheten ende Apoſtelen 
tat haer fenden/ eude han 
dien futen fp [ommige | daoo⸗ 
ben / ende [fommige] ſullen 
fn untjagen: 
zo Op dat ban Hit geflachte 

afge-enfcht werde het bloet 
ban alie be Propheten / dat 
vergoten ig ban de grontleg⸗ 
inge der (werelt af; 
51 Wan het bloet Abels 

tat het bloet Zacharie/ bie 
gedoodt is tuſſchen den al⸗ 
taer ende het Buus [Godts]: 
ja ſegge ick u/ het fal afgez 
enfcht worden ban dit gez 
flachte. 

52 Were 
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52 Wee unu Wetgeleerde/ niet meer en ſtonnen doen. 
want an hebt den fleutel Der 
henniffe werhgenamen: mt 
ſelve en zt niet ingegaen/ 
ende Die ingingen hebt qu 
verhindert. 
53 Ende als Gn deſe dingen 

tat haer ſende / begonden De 
Scheiftgeleerde ende Pha— 
riſeen hart aen te houden/ 
ende hem van vele dingen 
te doen ſpreſten: 
54 em lagen leggende / enz 
de faecttende net uut fjnen 
mant te bejagen / op dat ſy 
hem beſchuldigen machten. 

Het ro. Capittel. 
— — als bele 
AAdunſenden Der ſchare 
bueenvergadert waren / ſo 
dat fn malkanderen vertra⸗ 
den / begon Gute ergen tat 
fijne bifcipelen/ Doa: eerſt 
wacht uſelben voor ben ſuer⸗ 
deeſſem der Phariſeen / welr⸗ 
ke is geveunſthent. 
2 Ende daer en is niets bez 
decſtt / dat niet en ſal antdecttt 
wozrden: ende verborgen/ dat 
niet en fal geweten worden. 

dunſterniſſe geſegt hebt / ſal 
in t licht gehoort worden: 
‚ende wat gu in De vore ge⸗ 
ſproken hebt / in De binnen 
kamers / falopdedaken gez 
 peedickt laden. 
4 Ende ick ſegge u mijz 
nen vrienden / En bzeeft u 
| niet voor de gene die het lic⸗ 

| 

| 

5 Maer ick fal u toonen 
wien qu beeefen fuit: WDzeeft 
dien / Diena dat hu gedoodt 
beeft / [oock] macht heeft 
in de helle te erpen; ja 
icſt ſegge u/ Vaeeſt dien. 
6 En worden niet Lijf 

muſchſtens verſtocht voor 
twee penningsſtens? ende 
niet één van die en is voor 
Godt vergeten. 
7 Ja vockt de hauren uwes 

haofté zijn alle getelt. En 
bereft Dan niet: un gaet 
bele muſchſtens te haven. 
8 Erick fenge u/ Een negez 

lickt die mu belijden ſal voor 
de menſchen / dien ſal ouckt 
de Sone des menſchen belij— 
den Lanz de Engelen Godts. 
9 Maer ‘nie mp verlooche⸗ 

nen ſal hoo? de menſchen / die 
fal verloochent ‘uo2den voor 
de Ennelen Godts. 

ro Ende een wegelicit die 
ſeenigh] waoo2t fpzeften fal 
tenen Den Saone Dek mens - 
ſchen / Het falhem vergeven 
worden: maer wie tegen Den 

3 Daerom al wat a in Henligen Geeſt gelaſtert ſal 
hebben / dien en ſal het niet 
vergeven wozrden. 
11 Ende wanneer ſy u hez 

nen beengen ſullen in de Sy⸗ 
nagogen/ende [tot] de Oer: 
heden eñ de Machten / fa en 
zijt niet beſorgt hoe ofte wat 
au tot verantwoordinge ſeg⸗ 
gen/afte wat qu fpzekten fuit. 

haem dooden/ ende Daernal re Want de Henlige Geen 
| a 



Cap. 12, Euangelium Luce. 

fat u ín de ſelve ure leeren ’t| ou berend hebt / wiens fal 
mene [gy] fpeeken moet, hetzjnz 
13 Ende een uut de fchare) or Alſoo [is ‘tmet dien] / 

fende tot hem / Meeſter/ſegt ate hemſelven fchatten ver— 
mijnen Geoeder/ dat humet gadert/ ende niet tijckt en 
mja de erffenijfe Deele. is in Gode. 
14 Maer hu ſende tot hem/ 22 Ende hu fende tat fijne 
Menſche / wie heeft mut tat | difcipelen/ Vaerom ſegge ict 
een Wechter ofte fcheuds-|u/ en zijt niet befo2nt Laa 
man over ulieden gefteit? [uu leven/ wat gpeten fuit : 
15 Cube hu fende tat haer / [nach voor het lichaem / waer 

Siet tae ende macht u van mede qu u Éleeden fuit. 
de gierighent: want het en) 23 Det leven ik meer dan 
ig niet ín den overvloet [ge-[het voedſel / ende Bet Vic 
legen]/ dat pemant leeft unt | haem dan de kleedinge. 
fjne naederen. 24 Aenmerckt de vaten / 
16 Ende hu fende tat haer | dat fn niet en zaenen/ noch 

een gelickteniſſe / ende ſpracſt / en maenen/ Sweïcite geen 

Eenes rückten menſches fant) ſpijskamer noch fchuere en 
hadde welgedrzagen: 
17 Ende Gu overlende At 
hemſelven / ſeggende/ Wat 
ſal ick doen? want icken Gele 
he niet / waer in ick mijne 
tacten ſal verſamelen. 
18 Ende Gu fende / Dit ſal 

ict boen : icft fal mijne fchuez 
ren afbreſten/ ende araater 
bouwen: ende fal aldaer herz 
ſamelen alte dit mijn gewas/ 
ende Defe mijne goederen: 
19 Ende irſt fal tat mijne 

zieiefenaen / Zieie/ wu hebt 
bete gaederen/ Die opgelegt 
zijn taaz Gele jaren : neemt 
rufte / ret / Dgiuckt / 3ĳt 
vrzolicſkt. 
oo Maer Gaat fende tat 
hem/ Gu dluaek/ in deſen 
nacht fal men uwe ziele 
u af-enffchen: eude ’t gene 

van ben oven geworpen luaat / 
(aifaa Gefieeot/ hoe Geel 

heben / ende Gat voedt 
deſelve: hae beef gact gude 
vogelen te haben: 
25 Wie dach ban u fan met 

beſorgt te zijn één vite tat 
fjne lengte toedaen 2 
26 Indien gu ban aack het 

minfte niet eu Fant / wat 
zijt gu baar He andere Dine 
gen beſorgt? 
27 Venmerckt de lelien/ 
hae Mm \vaffen. Suen arben⸗ 
gen niet/ nach en {pinnen 
niet; ende icſktſeggeu/ Oack 
Salaman in aïie fijne heere 
lickheut en is niet beſtleedt 
geweeſt als één van deſe. 
28 Indien nu Godt Het 

nraê/ Dat heben op het 
beft ia ende morgen in 

2* 

meer 
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ren fult : ende en weeſt 
piet wanckelmoedigh. 

go VPant alle defe Dingen 
ſoecken de baïckeren ber we— 
relt : maer uwe Dader weet / 
dat qu deſen Bingen beljoeft. 
zr Maer foeckt het Lior 

nincktrijcke Godts: ende alle 
defen Dingen fullen u taegez 
wapen worden. 

32 En breeeſt niet / gu ſtleun 
_Eubdeken : ant Het ig uwes 
Padberg welbehagen ulieden 
het Koninckrijck te geven. 
33 Verſtoopt het gene qu 
heat / ende geeft aelmoeſſe. 
JPaeckt uſelven bundelt die 
niet en Gerouden / eenen 
ſchat die niet af en neemt / 
in de hemelen: daer be dief 
niet Ur en ſtomt / nach De 
matte en verderft. 
34 Want waer uwe chat if / 

aldaer falaackt uw herte zijn. 
35 Laet uüwe lendenen om⸗ 

gordet zijn / ende de keerſen 
b2andende. 
36 Ende zijt gu den men- 

ſchen gelijck / die on haren 
| 
| 

| 
| 

| 

eere Suachten / wanneer 
u wederſtomen ſal ban de 

bꝛunloft: op dat als hu komt 
ende klopt / fn hem terſtont 
magen apen Doen. 
37 Saligh zijn die dienſt— 

_ Fuechten/Seicktebe heere als 
hu ſtomt fal waſtende Linden: 

| 
Ô 
Vooꝛwaer ick fenge u/ dat 

Euangeltum Luce. 

meert / gt Rlenngelaavige 2 hu hem fat omga2den / ende 
20 Ende guiieden/en vzaegt ſalſe doen aenſitten / ende by⸗ 
miet wat au eten / ofte wat an komende fal hu haer dienen. 

Fol. Sr 

38 Ende fa In ſtomt in be 
tweede [nacht Jatte / ende 
ſtomt ín de Derde luake/ enz 
be vindtſe alfaa/ ſaligh zijn 
deſelve dienſtſtnechten. 
39 Maer weet dit / Dat inz 

dien De heere Dek huns ge— 
weten hadde in Wwelckte ure 
de dief faude amen / jn fau- 
be gewaecktt hebben / ende 
en faude fijn huns niet hehe 
ben laten daorgraven. 
40 Gu dan zijt voock berendt: 
{want in welckte ure gu Get 
niet en mennt/ fal de Sone 
dek menschen amen. 
ar Ende Petrus fende tat 
hem/ Weere/ feat un deſe 
gelijckteniffe tot oné / ofte 
aack tat allen 2 
42 Ende de Meere fende / 
Wie is Dan de getrouwe ende 
voorſichtige hunsbeſorzger/ 
dien De Heere over fijne 
dienſtboden fal fetten/ am 
[haer] ter vechter tijt het bee 
fchenden deel ſpijſe te neen 7 
43 Saligh if die Dienite 

Enecht/ welcke fijn Meere / 
alg hu Komt / fal binden alz 
faa doende, 
44 Wacrlickt ick ſegge ulie⸗ 
den / dat hu hem aber alle 
fijne goederen fetten fal. 
45 Maer indien deſelve 

dienſtknecht in ſijn herte 
faude ſeggen/ Mijn Heere 
vertoeft te ſtomen/ pe 

aus 



* Cap. 12. 

ſaude Beginnen de Hneche 
ten ende De dienſtmaegden 
te flaen/ ende te eten ende 
te drinckten / ende droncſten 
te worden / 
46 So falde Heere deſſelven 

dienſtſtnechts komen ten daz 
ge/ in welcken hu hem niet 
en Gerivacht / ende ter ure 
dat hu niet en weet: ende fal 
hem affchenden / ende ſal fijn 
Deel fetten met de ontrouwe. 
47 Ende die dienitknecht 

welcke geweten Geeft ben 
wille fing Heeren / ende 
[fich] niet berendt / nach 
nae fijnen wille gedaen en 
heeft / die fal met bele [fla- 
gen] geflagen {na2ben. 
48 Maer die [defelve] niet 
geweten en Geeft / ende nez 
Daen Geeft [dingen] die fla 
gen weerdigh zijn / die fal 
met wennige [flagen] geſla⸗ 
gen ‘waden. Ende een ez 
gelickt dien veel gegeven f&/| 56 Gn gevennsde / het aen⸗ 
ban bien fat veel ne-enfcht | fchijn der aerde ende des Gez 
waden: ende Dien men Leel 
vertrouwt heeft/ van Dien fal 
men overvloediger enffchen. 
49 Act ben gefkkamen am 

vner op De aetde te werpen: 
ende wat uil ick indien het 
alreede ontſteſten if 2 
zo Maer ickt maet met ee⸗ 

nen Doop gedoopt worden: 
ende hoe mazde ich geperſt / ſtighent op den wegh om 
tat dat het volbragt 31 2 
sr Mennt gn dat ick ne 
omen hen om bede te gez 
ven op De aerdet Meen /Jende de Hechter u Den ge— 

Euangelium Luce, 
ſegge icſt u/ maer Geel eer 
verdeelthent. 
52 Want van nu aen ſullen⸗ 

der vijve in Één huns herz 
deelt zijn / drie tegen tiuee / 
ende twee tegen deie. 
53 De Lader fal tegen Hen 

farte verdeelt zijn / ende De | 
fane tegen den vader: De 
moeder tegen De dachter / 
ende De dachter tegen de 
moeder: De fchaanmaeder 
tegen hare fchoaondachter / 
ende De ſchoondocthter tenen 
hare fchaanmaeder. 
54 Ende hu fende oac tat 

be fcharen/ Wanneer on een 
wolcke fiet opgaen ban het 
weſten / terftant ſegt onliez 
den / Daer kamt regen ; enz 
de het gefchiet alfaa. | 
55 Ende ‘wanneer qu Dent 

zunden tint [fiet] fuaenen / 
fa feat gu / Daer fat hitte 
ziju: ende het gefchiet. 

mels fueet ante beproeven: 
ende hoe en beproeft ou Dez 
fen tijt niet 2 
57 Ende waerom en oor⸗ 

beelt gu oock ban u felben 
niet 't gene vecht if 2 
58 Want al on Genen gaet 

met uwe wederpartue haag 
be Overhent / fa duet neer⸗ 

ban hem verloſt te mazen: 
ap dat bar miffchen u niet 
vaag ben Herhter en trecke / 

rechts⸗ 



Cap. 13. Euangelium Cure. Fol. 32 

rechtébienaer overlevere /jop/ ende en vondtſe niet. 
ende De gerechtábienaeruin| 7 Ende hu fende tat ben 
be gevanckeniſſe werpe. wijngaerdenier/ Siet ick ko⸗ 
59 Ick fegge u/ Guſen ſult me nu die jaren faeckende 
pan daer geenſins untgaen / vrucht op defen vijgeboom / 
tat dat gu oock het Laetfte [ende en bindefe niet: hauwt 
penuingsken betaelt ſult hem unt; waer toe beflaet hu 

ebben. — aactt onnuttelictt De aerde 2 
Det 13. Capittel. 8 Ende hu antwoordende 

Et daer waren te dier fende tathem/ Heere / laet 
Ae felver tijt eenige tegen- hem aactt [nogh dit jaer/ tot 
woordigh / bie hem hood-|dat ickt om Gem gegraven 
fchapten tan de Galileers / ende meft gelegt fal hebben : 
welcſter blaet Pilatus met) 9 Ende indien bu Leucht 
hare afferhanden gemengt|fal voortbrengen/ [laet hem 
hadde. ftaen: ] maer indien niet / fa 
2 Ende Jeſus antwoordde / ſult gu hem namaelf unt⸗ 

ende fende tat haer / Mennt houwen. 
gu dat defe Galileers fan: ro Ende hn leerde op Den 
daers zijn geleeft boven afie | Sabbath in ééne der Suna⸗ 
de Galileers/ om dat fn ſulcks 
geleden hebben 2 
3 Act lenge u/ Meenfe: 
maer indien qu u niet en be⸗ 
keert / fa fult gu alle desge⸗ 
lijcks vergaen. 
4 Ofte die achttiene/ op 

weicke de tarten in Stoam 
viel / ende daodenſe:meuntun 
dat deſe ſchuldenaers zijn gez 
fueeft / boven alle menſchen 
die in Gerufalem woonen? 
5 Fck ſegge u/ Beenfe: 
maer indien at u niet en lez 
Keert/ fa fult au alle insge⸗ 
Wijck vergaen. 
6 Ende hu ſende deſe gelic⸗ 
keniffe/Een fekter [man | had⸗ 
be eenen vügeboom / geplant 
in ſjnen wijngaert: ende hu 
quam ende facht beucht daer 

| 

gogen. 
rr Ende fiet Haer was een 

beaute / Die eenen geeft Der 
Éranckhent achttien jaren 
langh gehadt hadde: ende fit 
was t'ſamengebogen / ende 
en ſtonde haer gantſchelickt 
niet oprechten. 
12 Ende Jeſus haer ſiende 

riepſe tat hem/ ende ſende 
tot haer / Veoutve/ an zijt 
verloſt ban uwe Kranckthent. 
13 Ende hu lende de han— 

den op haer: ende fp Wiert 
terftunt weder vecht / ende 
berheerlickte Godt. 
I4 Ende be Oberfte ber Sy⸗ 

naaoge / qualickt nemende 
dat Jeſus op Den Sabbath 
genefen hadde / antwoordde 
ende fende tat he — / 

aer 



Cap. 13. Euangelium Lure. 

Daer zijn ſes dagen /intmelc-| or Het is gelijck een ſuer⸗ 
fe men maet wercken: ſtomt deeſſem / weſlcken een vr2ou⸗ 
ban in deſelve / ende laet u | we nam / ende verbergde in 
menefen/ ende niet op den drie maten meelk/ tat dat 
dagh bek Sabbaths. 
15 De Heere Dan antwoord⸗ 
be Gem ende ſende / Bu gez 
vemnsde / en maeckt niet een 
negelickt ban u op ben Sab⸗ 
bath fijnen offe ofte efel ban 
be fribbe los / eñ lenat [hem ]|hem/ Weere/ zijnder oock } 
Genen am te doen Dzincken 2 wennige die ſaligh worzden? 
16 Ende defe / Hie een dach | Ende hu fende tat haer / 

ter Abrahams is / welcke De 
fatan/ ffet/ nu achttien jaren 
gebonden Gadde/ en moeste 
die niet losgemaeckt wor⸗ 
den ban deſen hant / op Den 
dagh def Sabbaths? 
17 Ende alt Gu bit fende / Heere des huus fat opgeſtaen 

wierden fn alie Gefchaemt die 
haer tegen Gem ftelden ; ende 
alte de ſchare verblijdde haer 
over alle de Geerlicke din— 
— die van hem geſchied⸗ 
en. 
18 Ende Gi fende / Wien ik 

het Koninckrijcktt Godts gez 
ct? ende waer by fal ick 't 
ſelve vergelijcken? 
19 Det is gelijck een mos⸗ 

taertzaet / ’t welck een men⸗ 
ſche genomen ende in fjnen 
haf geworpen Heeft: ende) 
Get wies op / ende Wiert tot 
eenen grooten boom / ende 
be vogelen bek hemels nes⸗ 
telden ín fijne tachten. 
20 Ende Gu fende wederom / 
Vaer bu fal ick Get Voninckt- 
rijck Goats vergelijcken 7 

het geheel gefuert was. 
ao Ende hu reusde ban d'ee⸗ 
ue ſtadt ende viecke tat d'an⸗ 
bere/ leerende / ende richten⸗ 
Bel ſijne Ireuſenae Jeruſalem. 
23 Ende daer fende een tot 

24 Strijdt am in te gaen 
dao De enge poorte: want 
bele (ſegge ick u) fuiten ſoec⸗ 
fen in te gaen / ende en fulz 
ten niet annen ; 
25 [Namelick] na dat ‘De 

zijn / ende de deure fal geſlo⸗ 
ten hebben: ende gu fult Gez 
ginnen hunten te ſtaen / enz 
de aen de deure te Kloppen / 
ſeggende / Weere/ Veere / 
Hoet ans open / ende hufal 
antwoorden ende tat u ſeg⸗ 
gen / Irſt en Henne u niet / 
tan maer an zijt. 1 
26 Alsdan ſult gu beginnen 

te ſeggen / Wy hebben in uwe 
tegenwoorzdighend gegeten 
ende gedzoncken / ende an 
eht in onfe ftraten geleert. 

annerechtinhent. 4 
28 Aldaer fal zijn weeninge 

ende ſtnerſſinge der — 
an⸗ 
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wanneer mt ſult fien Abza⸗ gadert) / ende gulieden eu 
ham/ ende Iſaac/ ende Aar hebt niet gewilt? 
ral / endealiedeP2opbeten| 35 Siet/ uw huns wozrt 
in het Ltaninckrijckte Goats /|ulieden woeſt gelaten. Ende 
maer ulieden bunten untge⸗ſvoozwaer icſt ſeggeu/ dat qa 
wmoꝛrpen. mmniet en fult fien / tat dat 
29 Ende daer ſullender Har | [de tijt | ſal gekomen zijn / alt 
men tan aoften ende Wweften/ | qu fuit ſeggen / Geſegent [is | 
ende ban noorden ende zunz hu die komt in Den name bek 
den: ende ſullen aenfftten ín | Weeren. 
Bet Koninckrijckte Godts. 
30 Ende ſiet/ daer zijn laet⸗ 

fte/ die be eerſte ſullen zijn: 

Het 14. Capittel. 
| oan: het geſchiedde/ als 

hu geſtomen was in het 
ende daer zijneerfte/ Die bef huns ban een der Overften 
laetſte ſullen zijn. der Phariſeen / op Den Sab⸗ 
31 Ce dien ſelven dane qua⸗ batt / om broot teeten / dat 
men daer eenige Pharifeen /| fn hem waernamen. 
ſeggende tot hem / Baret) o Endeftet daer was een ſe⸗ 
wech / ende vertrecſtvan hier: [er waterſuchtigh menfche 
want Herodes wil u dooden. voor hem. 
32 Ende huſende tot haer /J 3 Ende Jeſus antwoorden⸗ 
Gaet henen/ ende ſegget bien |De fende tat de Wetgeleerde 
vos / Diet icht werpe dunve⸗ 
den unt / ende make geſont / 
hunden ende morgen / ende 
ten derden ſdage] worde irſt 
volenndigt. 

33 Doch ict moet hunden 
ende maanen / ende ben vol—⸗ 
enden [dagh Jrenfen : want 

et en gebeurt niet / Dat cen 
Peopbeet gedoodt worde 
buuten Jeruſalem. 

er eenigt die tot u geſon⸗ 
Ben zijn / hoe menigmael 
hebbe icſt uwe kinderen wil⸗ 
Ten byeenvergaderen / gelij 
kerwijs een henne fare ſtierc⸗ 
ſtens onder devleugelen [ver- 

J 

ende Phariſeen / ende ſprack / 
As ‘toor geoorloft op Den 
Sabbath gefant te maten: 
4 Maer fu ſwegen fille. Enz 
be hn nam [hem / ende genas 
hem / ende liet [hem] gaen. 
5 Ende Gn haer antwoor⸗ 

bende fende / Wiens efel ofte 
affe han uiteden fat in eenen 
mut vallen / ende die hem niet 
terftant en falunttrecken op 

34 Gevufalem/ Gerufatem/[hen dagh dek Sabbaths? 
an die de P2opheten daodet /| 6 Eñ ten Handen hem daer 

op niet weder antwoozrden. 
7 Ende Gu fende tat de 

genoodde cen gelüchkteniſſe/ 
aennercſtende hoe fm De 
vooraenſittingen verſtoren: 
ſeggende tot haer, 

8 Wan— 



Cap. 14. Euangelfum Luce. 

3 Wanneer on Lan nemant | om dat ſy nieten hebben om 
ter brunloft genoodt fuit) u te vergelden:want het fal u 
zijn / ſo en fet u niet in de eer: | bergalden woreden in de ops 
fte ſitplaetſe: op dat niet mig- | ftandinge der techtheerdige. 
chien een Sweerdiger dangu/) 15 Ende als een han de gene 
tan Gem genoodt 3u : die medeaenfaten / deſe inz 
9 Ende huſtomende / die ujgen hoorde / fende hu tatg 

ende hem genoodt heeft / tat | hem/ Saligh is hu die broot 
uſegge / Geeft defen plaetfe : |eet in’tLfanincktijcke Godts} 
ende gu alsdan faudt begin) 16 Maer hu fende tat hem /$, 
nen met fchaemte de laetíte | Een fekker menſche berendde, 
nlaetfe te houden, een groot abantmael/ ende 
ro Maer wanneer qu gez} hu noodd'er hele. 41 
noodt ſult zjn/ gaet Genen) 17 Ende hu ſondt ſünen, 
ende ſet u in delaetſte pfaetſe: dienſtknecht ünt ter ure dead. 
op dat/ anneer hu komt dte | avontmaeſs / am den genood⸗ 
ugenoodt heeft / h tot u fen” |Den te ſeggen / tomet / want 
ge/ Vrient / gaet hooger op. | aile dingen zijn nu gereet. 
Alsdan ſal't u eere zijn hao) 18 Ende fp begonden alle 
be nene die met u aenfitten. | [haer] eendzachtelicſt te ont: 
rr Wanteen negelickt / Hiel fchuldigen. De eerfte fende 

hemſelven verhöogt / ſal tot hem / Ack hebbe eeneng 
vernedert worden: ende dief achter gekkacht/ ende het ig 
hemſelven vernedert / ſal noodigh dat ick untgae/ ende 
verhoogt worden. hem beſie: ickt bidde u/ haudt, 
12 Ende hu fende aackt tat | mp bang verontſchuldigt. | 

Ben genen Hie hem genooût| 19 Ende een ander fende/ J 
hadde / Wanneer queen mide | hehe Lijf jock offen gekocht, 
dagmael ofte avontmael fuit [ende ict gae Genen om die te 
houden /fa en roept niet uwel beproeven:ick bide u/haudt 
Geienden/ nach uwe broes | mp boog verontſchuldigt. 
ders / nach uwe magen/nach| eo Ende een ander fende 
ſuwe] rijcke gebueren:apdat Ick hebbe een wüf qe 
aackt deſelve u niet te eeniger traumt ende daerom Pe 
tijt weder en nooden / ende u | Kan ick niet komen. 
vergeldinge en gefchiede. or Ende defelve dienſt 
13 Maer wanneer ou een|Fnecht [weder] gekome 

maeltijt fult houden/ fol zijnde / boodſchapte deſe Ait 
noodt arme/ beeminckte /| gen fijnen heere, Doe uiet 
freupele/ blinde, de heere bes huns — 
14 Ende gn ſult ſaligh zijn /lente fende tat ſijnen 



Cay. 15. Euangelium Luce, Fol. 84 
ſinecht / Gaet haeftelicht unt heeft / ende niet en Kan Latz 
in be ftraten ende \uijckten der} enndigen/ alle die het ffen 
ſtadt / ende beengt dearme/[ hem beginnen te befpatten / 
ende berminckte / ende ſtreu⸗ 
pele / ende blinde bier in. 
22 Ende De dHienftiinecht 
fende / Deere / het if geſchiet 
geiückt on bevolen helt / enz 
de nogh is Daer plaetfe. 
23 Ende de heere fende tat 
ben dienſtſtnecht/ Baet unt 
in de Wenen / ende heggen / 
ende dwingdtſe ín te Kamen / 
op dat mijn huns bol erde. 
24 Want ick ſegge ulie- 

ben/ dat niemant ban Die 
mannen/ díe genoodt wa— 
ten/ mijn avontmael fmaz 
fen en fal. 
25 Ende bele fcharen gin: 
gen met hem: ende hu hem 
amkeerende fende tat haer / 
26 Indien nemant tat mu 
kamt/ ende niet en haet fij- 
aen bader /ende moeder / enz 
ze luijf / ende Kinderen / ende 
moeders / ende fufterf/ ja 
zach ſelfs fijn ennen leben /bie 
mn kan mijn diſcipel niet zijn. 
27 Ende luie fijn ſtruns niet 
m deaent/ ende mu na en 
dalgt/ dieen Fan mijn difciz 
sel níet zijn. 
28 Want luie banu/ Suil- 
ende eenen toren bouwen / 
n ſitt niet eerft neder / ende 
verrekent de Hoften / af hy 
wac heeft tgene tat bol- 
naktinge [nodigh is]? 
29 

| 

30 Seggende / Defe mene 
fche heeft beginnen te bour 
wen / ende en heeft niet Hanz 
uen volenndigen. 
31 Of wat Koningh gaen- 

be nae den ſtrijgh om tegen 
eenen anderen Koninghete 
flaen /en fítt niet eerft neder/ 
ende beraetflaent / of hu 
machtigh is met tien Dun- 
fent te ontmoeten Den gez 
nen/ die met twintigh dun: 
fent tegen hem ſtomt? 
32 Anderſins fendt Gn gez 

fanten unt terfuijle be gene 
nogh verre is / ende begeert 
‘tgene tat vrede [dient)]. 
33 Alſoo dan een negelick 

ban u/ die niet en berlaet afz 
les Wat hun heeft / die en Kau 
mijn diſcipel niet zijn. 
34 Det faut ik goet: maer 

indien het faut fmaeckelaag 
geworden if / waermede fat 
het ſmaeckelickt gemaeckt 
worden? 
35 Det en ik nogh tat het 
lant / noch tat den meſthoop 
beguaem: men werpt het 
ech. Wie ooren Heeft om 
te haaren/ die hoore. 

Pet 15. Capittel. 
— Sp alle be tollenaeré 

ende Je ſondaers naez 
derden tat hem / om hem te 
haaren. 

| dat niet miffchien| o Ende de Pharifeen ende 
ils hn het fondament gelentlhe Schaiftgeieerbe murmue 

reers 
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reerden/ ſeggende / Defe| blijde met m / want irſt heb⸗ 
antfaugt de ſondaers/ ende [be ten penningh gevonden/ 

pet metshatr, son 0 vien ick verlaten hadde. «| 
3 Ende Gu ſprack tot haer ro Alſao fenne ick ulie⸗ 

deſe gelückeniſſe/ fengende/| den) is daer bltſchan Laa? 

Wat menſche onder u de Engelen Godts over éé- 

hebbende hondert ſchapen/ nen ſondaer Hie hem bekeert, 

ende één wan die veriiefênde/| vi Ende hu ſende / Een ſeſter ſi 
en verlaet niet De negen én | menfche hadde twee fonen ;}° 

tnegentigh in be woeſtijne / ej haei 

tot dat hu t ſeſve vinde? 
5 Ende als hu ’t gebonden 

Beeft / legt bu top fijne 
fchauderen / verblüdt zijnde. 
65 Ende te huus ſomende 

roemt hu de vrienden ende 
ve nchueren te ſamen / ſeg⸗ 
gende tat haer / Weeſt lij 
te met inn / want ick hebbe 
mijn ſchaep gevonden / Dat 
verloren was. | 

7 Ictkt ſegge ulieden/ Hater 
alſoo blütſchaut fat zijn in 
den Gemel ater éÉnen fan- 
vaer / Die hem bekeert / 
[meer] Han over wegen En 
tnegentigh rechtheerdine / 
bie be beſteeringe niet ban 
noaden en hebben. 
8 Ofte wat vrouwe hebben⸗ 
de tien penningen / indien flt 
éénen pemningh verlieſt/ en 
antfteeckt niet een keerſe/ 

ende Heert het huns [met be- 
femen]/ ende faeckt neerſte⸗ 

lick tat dat fn [dien | bindt # 
H9Ende als fn [dien | gevon⸗ 
den heeft / roept fu de vrien⸗ 

dinnen ende de gebuerinnen 
te ſamen / ſeggende / Weeſt 

Gu denlde haer Get gaet. > 
13 Ende niet bele dagen 

baetna/ de jongſte ſone / alles 
bneenvergadert hebbende/ 
is wechgereyſt in cen verre 
(gelegen | lant: ende heeft al} 
daer fn racet doorgebracht ZE 
levende ofperdaniniick. 
Ia Ende als bw Get alles 

berteert hadde/ mittt daer 
een groote hongersndot in 
dat ſelve fant; ende hu beej 
gon gebzeſt te lijden. bi | 
15 Ende hu gingh benen en 
de voegde hem bu Één van dei 
burgers deſſelven lants: en 
de bie ſondt hem ap fijn lant / 
am de fwijnen te fuepden. 
16 Ende hu hegeerde fijner 

ie huerlingen mus baders 

heben overvloet ban broot/ 
ende ict verga ban hanger: 
28 AIcſt ſalopſtaen ende tan 

1 



Cap. 15. 

emel / ende voor u. 

Euangelium Luce. 
vader gaen / ende icſt quam / enbe het huys nez 

at hem ſeggen / Vader /|naechte/ hoorzde hu Get nez 
ehbe gefandigt tegen fangh / ende het geren. 

Tal. 85 

26 Endetat hem geroepen 
19 Ende icit en ben niet meer | hebbende Één ban de ſmech⸗ 
weerdigh uiu ſone genaemt ten / vraegde wat dat moch⸗ 
te warden: Maeckt mu alê|te zijn. 
éénen ban uive Guerlingen. 27 Ende defe fende tot hem/ 
oo Ende opftaende gingh Uw beroeder if gekomen : 

hu na fijnen vader. Ende 
afs hu nogh terre [van hem) 

ende uw vader heeft het nez 
mefte Half neflachtet / om 

was / fant hem fijn vader / dat hu Gem gefant tueder 
ende wiert met innerlicke {ontfangen Geeft. 
antferminge belveent: ende 
[toe loopende biel hem am 
ſüjnen half/ ende kufte hem. 

28 Macer hu wiert toor⸗ 
nin / ende en wilde niet in⸗ 
gaen. So gingh dan fijn va⸗ 

or Ende De fane fende tat [der unt/ ende hadt Gem. 
hem / Vader / ick hebbe nez 29 Darch hy antwoordende 
ſondigt tegen Den Bemel /|fende tat den Vader/ Siet / 
ende voozu/ ende en Ben 
niet meer weerdigh um fane 
genaemt te worden. 

ickt diene u nu] ſoo veele ja⸗ 
ren / ende en hebbe nont 
uw gebodt obergetreden / 

22 Waer de Lader fende fende an en hebt mn nont een 
tat fijne dienſtknechten /|hacksken genchen/ op dat 
Beennt [hier] voort het bes⸗ 
te kieet/ ende doet het hem 
aen/ ende geeft eenen ringh 
aen fijne hant/ ende fchaes 
nen aen De boeten. 
23 Ende heennt het nez 

mefte Ralf / ende flacht het: 
ende laet ons eten ende vro⸗ 
lickt zijn. 
24 Want defe mijn faan 
was daat / ende is weder le⸗ 
bendigh geworden: ende hu 
was berfaren/ ende ig gez 

| ‚ Ende fn begonden 

SCE HE outer 25 Ende fijn oudtfte faan 
mas in ſt veſt: ende alfa Gu 

ick met mijne Griendeu 
machte vbaꝛolick zijn : 
go Maer als defe uwe ſone 

gekomen të / bie uiu goet 
met Hoeren doorgebracht 
heeft fa hebt gu hem Het 
gemeſte kalf neflachtet. 
31 Ende huſende tat hem, 

lint gu zijt altijt bij mn/ 
ende alle het mijne is uüwe. 

32 Aen behaagde dan 
vrolick ende blijde te zijn / 
want deſe uive broeder mas 
baat/ ende is weder leven⸗ 
diah geworden: ende Gu 
was berloren/ ende if gez 
Landen, 

Het 



Cay. 16. Euangelium Luce. 

Bet 16. Capittel. ende ſcherijft tachtentigh. | 

Er u fende oock tat| 8 Ende de heere prees Den 
fijne Hifcipelen / daer anrechtheerdigen rentmee— 

ag een fetter rück menfctje/ ſter / oim dat hu voorſichtelick 
weſcke eenen rtentmeefter | gedaen hadde: tant de kin- 

Gade: ende deſe wiert bp | deren befer ‘werelt zijn voor⸗ 

Gem berklaeat/ als die ſü⸗ ſichtiger dan de kinderen Hek 
ne goederen doorzbracht. tichté in haren geflachte. 

2 Ende Gurien hem / ende 

fende tat hem / Hoe hoore ick 
dit vanu? Geeft rekenſchap 
van uw rentmeeſterſchap: 
want qu en fuit niet meer 
annen rentmeeſter zijn. 
3 Ede centmeefter feude by 
hemſelven / Wat fat ick doen / 
dewijle mijn heere dit rent⸗ 
meeſterſchap tan mu neemt? 
Graven en Han ick niet / te 
bedelen ſchame ick mu, 
4 Get weet' wat ick Haen 

fal/ op bat / wanneer ickt 

ban ’t rentmeefterfchan afz 

nefett fat tuefen/ ſu mu in 
hate hunſen ontfangen. 
5 Ende hu riep tat Gem een 

negelick ban De ſchuldenaers 

fn Geeren / ende fende tat 

geneerften / Sue Heel zijt gu 

mijnen Heere ſchuldigh? 

6 Ende huſende / Hondert 

Gaten atie. Ende hu ſende 

tat hem/ Neemt uw hant: 
fchzift / ende nederfittende 

ſchrüft Gaeftelictt vijftigh. 
Daer na fende Gu tat 

eenen anderen / Ende nu/hor 

heet zit gu ſchuldigh? Ende |ende den geanmon. 

ihn ſeüde/ Hondert mudden) 14 Ende alle befe binnen 

tartue. Ende Du fende tot hoorden oudt de Phari⸗ 

Maecſtt uſelven vrienden 
unt Den onrechtveerdigen 

neet u ontbreken ſal/ ſuu 

wige tabernakelen. 

minſte / die is oock in ’t groo⸗ 
te getrouwm: ende diein het 
minfte onrechtveerdigh is / 

rechtveerdigh. En 
ir Sa on dan in Hen onz 

rechtveerdigen Mammon 
uiet getrauw en zijt ge—⸗ 
weeft / wie ſal u het ware 
vertrauwen? df 
12 Ende fa npt in een anders 

[goet] niet getrouwm en zijt 
geweeſt / wie fal u Get uwe 
geven? 
13 Geen hunsſtnecht en kan 

twee Geeren Dienen : want af 
hu ſal den eenen haten / ende 
den anderen lief hebben; ofte 
Gu ſal ten eenen aenhangen 

Gu en kont Gade niet dienen 

heim / Neemt uw hantſcheift / ſeen / Hie geltgierigh waren: 
en⸗ 

9 Ende ick ſegge uſieden/J 

Mammon: op Hat wan⸗ 

10 Die getrouw is in't 

die is oock in het groote on? 

ende den anderen verachten. 

mogen ontfangen in De eeu⸗ fi 



can 16, Euangelium Luce. _ Hal, 86 
eſu beſchimpten hem. de Engelen gedragen wiert 

e huſende tat haer / [in ben fchaat Abrahams. 
Bu zijt / die uſeluen recht⸗ 23 Ende be rücke ſtierf 

veerdigt Loo? de menfchen : oock / ende \uiert begraven. 
maer Godt kent uive Gere Ende als hu in de helte ijz 
ten. Want dat hooge if onz [ne oogen opbief/ zĳnde in 
‘ber de menfchen / is een/de pijne/ ſagh Gu Abraham 
grouwel hao? Godt, van verre / ende Lazarum 
16 De luet/ ende He 220: | in ſijnen ſchoot. 
pheten [zijn] tot op Joan⸗ 24 Ende hu riep ende ſen⸗ 
nem: van dier tijt af wort de / Vader Abraham / onte 
het Konincktrijcſte Godtsl fermt u mijner/ ende fenùt 
berſtondigt / ende een wege: Tazarum / dat hu het unter” 
licſt boet gewelt ap Hetfelbe.|fte fijns vingers in Get 
17 Ende Het is lichter bat | ater doope / ende verktdeſe 
Be hemel ende de aerde bange | mijn tonge < fuant ictt lijde 
gaen / Dan dat één títtel | fmerte ín deſe vlamme. 
der wet Galle. 25 Maer Abraham fende / 

18 Gen negelicſt die fijn fuijf | Lint / gedenckt bat gu uw 
verlaet / ende een andere goet ontfangen hebt in uit 
trouwt / Die Doet overſpel: [lesen / ende Lazarus desge⸗ 
ende een negelickt die De bere | lichte het quade : ende nu 

latene ban ben man trautut / | tuozût Gu vertrooſt / ende on 
die Doet [oock Jaberfpel. lijdt fmerten. 
19 Ende daer was een ſeſter/ o6 Ende hoven dit alles / 
rijckemenſche / ende was gez | tuffchen ons ende ulieden if 
kleedt met purper ende feer | een groote ſtloove geveſtigt / 
fn lijnwaet / levende alle | foo dat de gene die ban hier 
Hage vrolick ende prachtinh. | tot u willen obergaen/ niet 

20 Ende daer was een felter |en fauden annen / noch 
bedelaer / met name Laza⸗ odock Hie [daer zijn} / ban 
rus / welcſte lagh voor fijn | daer tat ond overkomen. 
poorte / vol fmeeren / 27 Ende hun ſende/ Ack 
er nde begeerde verſadigt bidde udan/ vader/ dat ay 
te worden Gan de ſtrunum⸗ hem fendet tat mijn va— 
Kené/ die ban be tafel bek | dert huns. 
rücken Wielen ; maer oack| 28 Want ict hebbe vijf 
be honden quamen ende bzeoeders; dat Gu haer [dit] 
lecktten fijne ffueeren. betunge / op dat oock (u 
22 Ende het geſchiedde bat | niet en framen in deſe plaet: 

be bebelaer ftierf/ ende tan! fe der pijninge. 
ir Do 29 Abꝛa⸗ 



Kamel. Euangelium Tuce. 

29 Ahzahamfendetathem/| 6 Ende be Deere fenbe/ Zo | | 

Su Gebben Moſem ende De an een geſodve haddet al 

PropGetensdatfe die haaren. een mosſtaertzaet / qu ſoudet 
zo Ende hu ſeude / Neen / tegen deſen moerbeſteboom 

vader Abzaham: maer fa 
nemant van Be dooden tat 
haer Genen ginge / ſu four 
ben haer bekeeren. 
31 Doch [Abraham] ſende 

tathem/ Indien ſu aMoſem 
ende de Propheten niet en 
haaren / fa en uiten fr aackt / 
af tvaer ’t dat 'er pvemant uut 
gen dooden opftonde/ haer 
niet laten geſeggen. 

wer BEL I7, Capittel. 

| Dies: Gu ſende tat de diſci⸗ 
peten / Bet en kan niet 

efen / dat 'er geen ergenis⸗ 
fen en ſtamen: dari (uee 
Chem doorzweſckenſgſtomen. 
a. Bet faude Gem nutter 

zjn / dat een meulenſteen 
am fijnen half gedaen wa— 

re/ ende Guin be zee gewor⸗ 
peu / dan Dat hu één ban deſe 
ieyne faude ergeren. 
3 Wacht uwſelven. Ende 

{ndien uw' Gzoeder tegen u 
ſandigt / fa beftraft hem : 

ende indien Get Gem eet is / ſchuldigh waren te Doen. 

fa vergeeft het hem. mi Gude Het nefchiende / 

4 Ende indien Gu ſevenmael als hu nae Gerufalcm tense 

B daens tegen u ſondigt / de / dat Gu daag het midden 

ende ſevenmael s daens tat [ban Samarien ende Galie 

u mederkeert / ſeggende/leen gingh. ê 
re Ende al Gu in een ſe⸗ 

ende in De zee geplant: ende 
hu ſaude u gehoorſaem zijn. 
7 Ende wie ban u Geeft eenen 
bienftknecht plaegende afte 
de beeften | hoedende/ die tat 
hem / alt hu Lan den acker 

Lromt Au / ende fit aen 2 
3 Maer fal hn niet tat hem 

ſeggen / Berendt dat ick 
t’ avant ſal eten ende, am⸗ 
gordt u ende dient my / tat 

tat ick ſal gegeten ende ge⸗ 

droncken hebben: ende eet 
ende drinckt gu daer na? 

9 Danckt Gu vock denſelven 
dienſtknecht / am dat huge⸗ 
gaen heeft ‘tgene hem bebo⸗ 
ten was? Acht menne / neen. 
ro Nifaa oock nu / Wan 

neer gu fuit gedaen hebben 
al hef mene u bevalen is/ {a 

fent / On zijn onnutte dieuſt⸗ 

knechten: want lun hebben 
[maer] gedaen ’t gene „Mt 

Pet ik mu leet: fa fuit gu t 
hem vergeven. ker biecht guam/ ontmoe— 

z Ende de Apoſtelen ſen⸗ teden hem tien meiaetiche 

gen tat den Deere / Der mannen / welckten ftanden 

meerbert ons het geloove. ‘ban berte. ard ie 

| 13 Eu⸗ 

inſtoint / terſtont ſalſeggen / 
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Cap. 17. 
& 6 

ue ie / ſeggende/ Tefu/ 
Meeſter / ontfermt u anjer. 
14 Ende als hufe ſagh / ſeu⸗ 
Be hu tot haer / Gaet henen 
ende vertoont ufelben den 
Peaiefteren. Ende het gez 
fchiedde termüle fm Genen 
mingen / dat fm gerennint 
Suierben. — 
15 Gude één van haer ffende 
dat hu geneſen mas/ Heerde 
wederom / met grooter ſtem⸗ 
me Godt verheerlickende. 
16 Ende Gn viel op Het 
aengeficht voor fijne voeten / 
hem danckende: ende deſel⸗ 
ve was ven Samaritaen. 
17 Ende Jeſus antwoor⸗ 

dende ſeude / En zijn niet de 
tien gerennigt gewaden 7 
Ende (waer zijn De negen 7 
18 En zijnder geene gevon⸗ 

det Die wederſteeren / om 
Gaùt eere te geben / dan deſe 
vrꝛeemdelingh? 
19 Ende hu ſende tat hem / 
tact op / ende gaet her 
nen: uw geloove Heeft u 
behouden. 
oo Ende gebraegt zijnde 

hande Pharifeen/ Wanneer 
et Koninckrijſte Godts 
tammer ſoude / heeft hu haer 

Euangelium Cure. Fol. 87 
nbe fit verhieven [hare] Yeoninckrijtite Godts is bin⸗ 

nen ulieden. 
22 Ende hu fende tat be 

diſcipelen / Daer fullen daz 
gen amen / wanneer qu 
fuit begeeren Éénen der Daz 
gen Gan den Sane def menz 
chen te ffen / ende on en 
fuit [dien] niet ffen. 
23 Ende fur fuilen tat u fer 
gen / Siet hier / ofte/ Siet 
Daer [is hy]: en gaet niet 
benen / Noch en volgt niet. 
24 Want gelijck He blickt— 

fem/ die Lan ‘teen [eynde] 
ander den Hemel blichfemt / 
tat het ander onder Den he⸗ 
mel ſchijnt: alfaa fal oock 
de Sone Dek menfchen we— 
fen in fijnen dagh. 
25 Maer eerst moet hu veel 

lijden ende bertvazpen wor⸗ 
ben van dít geflachte. 
26 Ende gelijck het nefchiet 

ik ín De dagen ban JAoë/alfaa 
falhet aackt zijn in de dagen 
dek Soons des menfchen. 
27 Suaten / ſu deancken/ 

fn namen ten houwelickte/ 
fn wierden ten Gouwelicke 
gegeven/ tot Den dagh op 
welcſten Moët in be Arke 
gingh: ende de ſundoloet 
guam/ ende Gerderffe alie. 

geantwoordt ende gefent /| 28 Desgelücſts oack/ gelijck 
Det Vonturkrjcke Godts het gefchiedde in de Hagen 
en famt niet met unterlick Lots ; fm aten / ſu D2ancken / 
gelaet, ſuſtochten / fn verachten, 
ar Pach men en fal niet ſu planteden/ ft bouwden;: 

ſeggen/ Siet Bier / ofte /| 29 Maer op weïcken dagh 
Siet daer: Want fiet het! Lat van ear vie untgingh/ 

| 3 rez 



_ Cap. 18. 

regende Get tper ende ſul⸗ 
pher ban den hemel / ende 
verderfſe alle. 
so Een alfaa fal het zjn 

in den dagh / ap welcken De 
Sone dek menschen geopen: 
kaert fat uagden. 
sr In dien ſelven Hanh / 

wie ap het dack ſal zjn / en⸗ 
be fn huusraet in huns / die 
en ame niet af / am denſel⸗ 
ven wegh te nemen: Ende 
wie ap den acker zijn fat / die 
en ſteere desgelijcks niet nae 
Get gene dat achter if. 
ge Gedenckt aen Het fuif 

LCots. 
33 So fuite fijn leven ſal 

ſoecken te behouden / die ſal 
tverlieſen: ende fa wie het 
ſelve fal verlieſen / Die ſal het 
in ’t eben behouden. 
34 Acht ſegge u/ An dien 

nacht fullen twee ap een bed⸗ 
be zijn: De een fal gengeno⸗ 
men/ ende He ander fal ver⸗ 
faten worden. 
35 Eiuee [vrouwen] ſullen 

t° fament malen: De eene fal 
aengenomen / ende De ande: 
re ſal verlaten worden. 
36 Cwee ſullen op Hen ar⸗ 

ker zjn: de een fal aengeno⸗ 
men / ende de andere ſal ver⸗ 
{aten worden. 
37 Ende ſy antwoorzdden 
ende ſenden tot Gem/ Waer 
Heere? Ende Gu fende tat 
Gaet/ Waer het lichaem if / 
aldaer ſullen de arenden ver⸗ 
gadert worden. 

Euangelium Luce. 

Pet 18. Capittel. 
— Wp hun fende oock eeu 

gelijckeniſſe tot haer / 
Haer toe [ftreckende] bat 
men altijt bidden moet / en⸗ 
de niet vertragen. 
o Seugende/Daer was een 

felter Vechter in een ſtadt / 
gie Godt niet en veeesde/ enz 
be geen meufcheen antfant : 
3 Ende Daer was een felter 

weduwe in deſelve ſtadt: en⸗ 
be fit quam tat hem / ſeg⸗ 
gende/ Doet mu techt te- 
gen mijne wederpartue. 
4 Ende hu ende wilde voor 

eenen [langen] tijt niet : maet 
daer na fende Gt by hemſel⸗ 
ben/ Hoewel ict Godt niet 
en vreeſe ende geen men⸗ 
fche en ontfie / | 
5 Nochtans am dat deſe 

wmeduwe my moepelick vaſt / 
fa fat icht haer vecht doen: op 
dat fp niet enndelictt en Tias 
me/ ende mt het hooft beeke. 
6 Ende de Veere fende / 

Hooꝛt wat He onrechtveer⸗ 
dige Rechter ſegt. 
7 En ſal Godt dan geen 

recht doen ſjnen untverſto⸗ 
renen / die dagh ende nacht 
tat hem roepen/ hoewel hy 
lanckmoedigh if ober haer? 
8 Ackfenne u/ dat hu haer 

Gaeftelickt recht doen ſal: 
Doch de Sone Hef mens 
fchen/ als hu ſtomt / fal hu 
oocft geloobe vinden op der 
aerden? | ht OEE 
9 Ende hu fende oock tat 

fam: 



Cap. 18. 

ſommige / Hie ún haerfelven 
vertrouwden / dat fn rechte 
veerdigh Waren / ende De 
andere niet eu achteden / 
deſe gelijckeniffe : 
10 CTwee menſchen gingen 
op ín ben Cempel om te 
bidden: de een was een Pha— 
riſeus / ende De ander een 
tollenaer. 
„rr De Phariſeus ſtaende 
badt dit bu hemſelven/ O 
Godt / ick danckte u/ dat ick 
niet en ben gelijck de andere 
menſchen / roovers / anrecht⸗ 
veerdige / overſpeelders: of 
te oock gelijck deſe tollenaer. 
„re Fecht vaſte tweemael ter 

weſlte/ ick gebe tienden Lan 
alles wat ickt befitte. 
13Ende de tollenaer ban bere 

gingh af gerechtveerdigt in 

Want een peber die hemſel⸗ 
venverhoogt / fal vernedert 

re ftaendeen wilde aackt felfs 
de oogen niet opheffen nae 

den hemelsmaer ſſoegh op ſi⸗ 
ne borſt/ ſeggende / O Godt / 
zijt mu ſondaer genadigh. 

14 Icſt ſegge ulieden / Deſe 

fijn huns / [meer] dan Die. 

worden: ende die Gemfel 
en bernedert/ fal verhoogt 
worden. 
teg ene fu beachten oactt 
De ſtinderſtens tat hem/ op 
Bat hu die faude aenvaken: 
ende de difcipelen [dat | ſien⸗ 
be beftraften deſelve. 
16 Maer Jeſus vien Defel- 

ve [kinderkens). tat hem / 
nen 

Euangelium Lure. Fol, 88 

ende fende /- Laet de kindere 
Keng tot my ſtomen / ende 
en verhindert haer niet: 
‘want der fulctter if het Ho⸗ 
nincſtrijcſte Godts. 
17 Poozwaer ſegge ickt u/ 
So wie het Koninckrückte 
Goats niet en ſal antfangen 
alg ven kindelten / die en fal 
geenſins in het ſelve kamen. 
18 Ende een felter Overſte 

vraegde hem / ſeggende / 
Goede Meeſter / wat doen⸗ 
de ſal ick het eeuwige leven 
be-erven? 

19 Ende Jeſus ſende tot 
hem / Wat noemt gu mu 
goet Niemant en is goet 
dan ééu/ [namelick] Godt. 
20 Gn weet He geboden / 
Gu en fuit geen voverſpel 
daen/ Gu en fult niet doo— 
den / Gu en fuit niet telen / 
Gu en fuit geen valſche nez 
tunneniffe geben : Eert uwen 
bader/ ende uive moeder. 
or Ende hu fende / Alle 

befe binnen hebbe ick onders 
houden Lan mijner jonck— 
hent aen. 
22 Doch Jeſus bit hooren” 

be fende tat hem/ Nogh 
één dingh antbzeeckt u 3 bere 
koopt alles wat on hebt / ende 
deelt het onder den armen / 
ende an {ult eenen fchjat heb⸗ 
herin den hemel ; ende komt 
herwaerts/ volgt mu. 
23 Maer als hu Hit hoorde/ 

wiert hu geheel droevigh: 
want hu was ſeer rüijcſt. 

424 He 



Cap, 18. Euangelium Lure. dons | 
ei Jeſus nu fende dat hu Gu fat beſpott worden enz} 
geheel dzoevigh geworden | de fmadelicit gehandelt wor⸗ 

maf / fende / Hoe ſwaerlick den / ende beſpogen worden. 
(uiten De gene Die goet Gel 
ben in Het Konincſtrücke 
Godts ingaen : 

33 Ende [hem] gegeeffelt 
hebbende fulten ft hem doo⸗ 
den; ende ten Derden Hage 

oz Want Get is lichter dat) fal Gu weder-opftaen. 

een Hemel gae Daag d'doge 
kan een naelbe/ Han dat 
eert rijcke in ’t Koninckrückte 
Godts ingae. 
26 Ende die [dit] hoorden/ 
ſenden / Wie kan Han ſaligh 
{un gien £ | 
27 Ende hu fende / De din⸗ 

gen Bie onmogelickt zjn by 
te menschen / zijn magelick 
tn Godt. 
08 Ende Petrus fende / 
Siet / wn heben alles verz 

34 Ende fp en verſtonden 
geen Gan deſe dingen: ende f: 
dit woort af boog haer ver⸗ 
borgen/ ende fm en verſtou⸗ 
ben niet ’t neue gefent wiert. 
35 Ende het geſchiedde alt 
A naebn Aericha quam 
bat een ſeker blinde aen den 
wegh fat/ bedelende. | 
36 Ende defe hoorende de 

fchare boozfngaen / vraegde 
wat dat ware. n 
37 Ende ſy boodſchapten 

faten/ ende zjn ugebolgt. hein / dat Jeſus be NRazare⸗ 
og Ende hu fende tot Gaer/| net voorbugingh. 

VPaartuaer ick ſegge ulieden / 

dat er niemant en is / Die 

verlaten heeft huns/ of our 
ders / of Geoeders/ of wüf/ 
of Kinderen / om Get Wor 
niucktrijcke Godts/ 
zo Die niet en ſal veelvou⸗ 

dinh weber-antfangen in Dez 

ſeñ tüt / ende in de kamende 
reuwe Get eeutuine leben. 
ar Ende hu nam de twaelve 

en hem / ende fende tot haer/ 

Siet fun gaen op nae Jeru⸗ 
fatem : ende Get fal alles Latz 

tracht worden aen Den Sune 
des meufchen/ dat geſchre⸗ 

ven is daag De Propheten. 
32Want Gu ſal ben Heydenen 

dvergelevert worden / ende 

— 

38 Ende Gr tien / ſeggen⸗ 
de / Jeſu/gu Sane Davids/ 
ontfermt u mijner. d 
39 Ende die voorbugingen 

beftraften Gem/ op dat hu 
ſwijgen faude : maer Gu riep 
foo Geel te meer/ Sane Dar 
vids / ontfermt uw mijner. 
40 Ende Jeſus [fil Iſtaen⸗ 

de / beval dat men denſelven 
tat Gem beengen ſoude: ende 
alg hu nach [hem] gekomen 
was / vraegde hu hem/ / 
41 Seqgende/ Wat Wilt 

nu dat icft u doen ſal? Ende 
hu fende / Heere) dat it 

fiende magh tuozden. 
42 Ende Jeſus fende 9 

hem / Woet ſiende: uit 
ge⸗ 
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Cap. 19. 

de terſtout wiert hu 

gaen Gode (af, 

To a2de [Jelus] ingekomen 
He zijnde / gingh hu door 
ericho: 
2 Ende fiet daer was cen 
man met name meheeten 
SZaccheus: ende Defe was 
een Oherfte Der tollenaren: 
ende hu was rijcit : 

3 Endefacht Jeſumte ffen/ 
wie hu was: ende en ſtonde 
wet van wegen de fchare / 
ont dat Gu klenun ban per— 
faan was. 
4 Ende voor unt loopende 
Flam hu op eenen wilden 
vijgeboom / op dat hu hem 
machte ſien: want hy Doa: 
dien [wegh] ſaude vogrbu⸗ 
gaen. 
5 Ende als Jeſus aen Die 
plactfe quam/opwaerts ſien⸗ 
ù hah De hem/ ende fende 
tatbhem/ Zaccheë / haeſt u 
ende kamt af: want ickt mart 
heden in uw hunt bljven. 

6 Ende u haeſtede hem 
| ende quam af / ende ontfingh 

ent met blijtſchap. 
7Ende alle die't ſagen mur⸗ 
mureerden / ſeggende / Dy if 
tat eenen faudigen man inr 
gegaen om te herbergen. 
8 € ccheus ftont en- 

| been tat den Heere / Siet 
Kat 5 

| 

Guangelium Lure. | 
— u behouden. de helft ban, mijne goede— 

— 

Fol. 89 

ren/ Weere/ geve icht den 
/ ende balgde hem /|armen: ende indiew ictt nez 

Bodt verheerlickende; ende |mant pet daa bedrogh ante 
alie Get balckt [dat] ſiende/ vreeemdt Gehe / Dat gehe ick 

vierdubbel weder. | 
9 Ende Jeſus fende tat 

hem / Heden ik Defen hunſe 
ſalighent gefchiet / naede— 
wael vdockt deſe een fane 
Ab2zahams if. 
10 Want de Sone dek mene 

fchen ig geltamen/am te faec= 
ken ende ſaligh te maten Dat 
verlaren was, 
ir Ende als ſu dat hoor⸗ 

den / voegde hu daerby / enz 
be fende een gelückeeniſſe / 
am dat hy nach Jeruſalem 
was / ende [om dat ] ſn menne 
den dat het Konincſtriücke 
Godts terftant ſoude open⸗ 
haer worden. 
ra On fende dan / Een fez 

ker welgeboren man reysde 
ineen herre [gelegen] Tant / 
am voor hemfelben een Ko— 
nincſtrijck teantfannen/ en⸗ 
Be [dan] weder te Heeren. 
13 Ende geroepen hebben—⸗ 

Be fijne tien dienſtſtnechten / 
naf hu haer tien ganden / en⸗ 
ge fende tat haer / Doet hans 
delinge tat dat ick Home. 
14 Ende fijne burgers hater 

ben hem/ ende fanden hem 
gefanten na/ ſeggende / Wy 
en willen niet dat deſe over 
ans Koningh 3u. 
15 Ende het gefchiedde / 

dae hu mederguam/ alf bn 
05 het 



Cap. 19. Euangelium Luce. 5 

Get Konincſtrijckt antfangen 23 Waerom en hebt gu dan 

habde/ dat hu fende bat Hie [mijn gelt niet, in De bancſt 

Bienftknechten tat hem four | gemeen / „ende ick kamende 

den geroepen worden / Dien heee het ſelve met woecſter 

hu het gelt gegeven hadde: magen enffchen 2 

ap bat Gu meten machte /|- 24 Ende hu fende tot De 

tuat een wegelick met hanz| gene bie bu hem fkonden / 

gelen gewonnen hadde. Peemt Hat. pant Lan hem kk 

16 Ende He eerfte quam /| tech / enbe-geeft Get dien⸗ 

ente fende / Meere / uw pont | Hie, de tien panden heeft. 

heeft tien ponden Haer toe) 25 Ende ſu fenden,tat hem/ f 

gewonnen. Heere / hy Geeft tien ponden. 

17 Ende Gufendetothem/| 26 Waut ict ſegge u/ dat 

Wel / gu moede dienſtknecht / eenen negelicken tie heeft (al | 

dewüle gu in Get minfte nez | gegeven worden: maer Hau kf 

trouin zt geweeſt / fa hebt | den genen bie niet en heeft / 

macht ater tien fteden, tan dien fat genamen woz⸗ 

18 Ende be tweede quam / den aackt bat hu heeft. 

ende fende / Beere/ uw pont) 27 Doch defe mijne vnan⸗ 

heeft Lijf panden gewonnen. | Hen / die niet en Gebben nez 

ig nde hu fende aac tot wilt / dat fcht obser haer Ko⸗ 

befen/ cube gu / leeft over ningh ſoude zjjn / beennt 

vijf ſteden. Bier / ende ſſaetſe hier boor 

oo Ende cen ander gum / [mp Dont, | en À 

ſeggende / Heere / ffet [hier ]| 28 Ende dit oefent hebbende 

uu pont / ’t welck ick in reysde! noa [haer henen / 

eenen ſweetdoeck werhge-eñ gingh op nae Jeruſalem. 

tent hadde: 29 Ende Get gefchiedde alg 

or Want ick vreesde/ am hu naeby Bethphage ende 

dat np een ſtraf mensche zijt : Bethanien gekamen was/ 

gu neemt wech Hat gau niet |aen Den hernh genacmt den 

gelegt en hebt / eñ qu maeut alĳfberah/ dat hutwee van 

Bat mu niet nezaent en hebt, fijne diſcipelen untſandt / 

„22 Maer Gu fende tat hem/| 30 Seggende / Gaet Genen 

Mut uwen mant fat ick u} indat vleck/ dat tegen aber 

ao2deelen/ mt baofe dienſt⸗ is; in 't Melckt inſtamende 

knecht: gu wiſt dat ick een) ſult gu PEN veulen gebonden 

ſtraf menſche hen / nemende} Linden / waer op geen men⸗ 

wech dat ick niet gelegt EN fche ont en Geeft mefeten: 

hebbe/ ende margende Hat) ontbindt het ſelve / ende 

ict niet gezaeut en hebbe, ' beennt Detsror tor card 
9I 



Cap. 19, Euangelium Luce. Fol. go 

31 Ene indien nemant ulfter / Geftraft uüwe diſripelen. 
v. 

hemfennen/ Om dat het de 
Deere van noode Heeft. 
{32 Ende die untgeſonden 
waren / henen megaen zijn⸗ 
Be / bonden ’t gelijck bu 
haer geſegt hadde. 
_33 Ende als ft het teuten 

_gutbonden/ fenden Be heeren 
deſſelven tat haer / Waeram 
autbindt au het beulen 2 
‚34 Ende ſuſenden / De Deer 
te heeft het ban naade, 
“35 Ende fn brachten Get fel- 
te tot Jeſum. Ende hare 
kleeberen op het beulen nez 
tuarpen hebbende / fetteden 
ſu Jeſum Daer op. 
36. Ende als hu [voort-] 

reysde / ſprendden ſy Gare 
ſtleederen ander [hem] op 
den wegh. 
37 Ende als hu nu genaecſt⸗ 
te aen den afgangh des olijf 
bergs/ begonalle de menig— 
te der diſcipelen haer te ver⸗ 
blijden / ende Godt te ſoven 
miet grooter ſtemme/ Gan 
Wegen alle be ſtrachtige daz 
den bie fm meften hadden / 
38 Senrende / Gefenent 
is} de Uoningh die daer 

‚ Hamt ín Den name bek Deez 
en: Woede [zy] in Den he⸗ 

| ende heerlickhent in de 
aagfte [ plaetfen]. 

39 Ende famimige der 
een wit De fcharr 

fenden tot hem / Mee⸗ 

ear/ Waerom ontbindt) 40 Ende Grantiwoardende 
[dat]? fo fuit qu alfua tat | fertde tat haer / Ick feae ulie- 

den / dat / fo deſe ſwijgen / de 
fteenen haeſt roepen ſullen. 
41 Ende als hy naebn 

quam / ende He ſtadt fant / 
weende Du uber haer / 
42 Seggende / Ôch of gu 

aack befkendet / oock nooh in 
defen uwen dagh /’t gene tut 
uwen zede [dient]! Maer 
nu is het verborgen Loa 
uwe vogen. 
43 Want daer ſullen dagen 

ober u ſtamen / Dat uwe inz 
anden eer begravinge ront— 
aant uſullen opwerpen/ ende 
ſullen u amcingelen/ ende u 
ban alle zijden Gbenaeutven. 
44 Ende fulien u tat den 

trant nederwerpen/ cube 
uwe Kinderen in us ende fit 
en ſullen ín u [de eenen] 
fteen op [den anderen) ſteeñn 
niet laten: daerom dat au 
den tĳt uwer beſoecſtinge 
niet beſtent en helt. | 
45 Ende gemaen zijnde in 

ben Cempel / begon hy uut 
te drzijven De gene Hie daer in 
verſtochten ende fochten/ 
46 Seggende tat haer/Daer 
if gefch2eben / APijn huus if 
een Guns Des gebedts: maer 
mt hebt bat tat een tunl der 
maa2denaten gemaeckt, 
47 Ende hu leerde dage⸗ 

ich ín ben Cempel: ende 
de Oberpeiefters / ende be 
Schziftgeleerde / ende De 

B 6 Oer: 



Cay.” zo. 

hem te dooden; 
48 Ende ſu en bonden niet / 

ar fu Doen ſauden: want 
ate het volck hingh hem 
aen / ende hoorde [hem |. 

Pet oo, Capittel. 
Ee het geſchiedde in 

één Gan die dagen / alk 
hu in den Cempel het volck 

teerbe/ ende Get ECuangelium 
verkondigde/ dat de Oerz 

prieſters ende Schꝛeiftge⸗ 

feerbe met de Ouderltingen 
daer overquamen. 
a Ende ſpraken tat hem / 

fegaende / Sent ons Hoog 
wat macht ot deſe dingen 
doet: Ofte wie is hu die u 

deſe macht heeft gegeven. 

3Eude hu antwoordende 

fende tat haer / Ick fat u oock 
Één waagt vragen: ende ſeg⸗ 

get mu / 
‚De Doop Loannik 

vie unt ben Hemel / ofte unt 
ue menſchen? 
5 Ende ſu overlenden an⸗ 

der haer/ ſeggende⸗ In⸗ 

bien wy ſeggen / Uyt den 

Bemet: fa fal hu fegaen / 

Paerom en Hebt ou dan 

hem niet gelooft 2 
6 Eñ indien wu ſeggen / Unt 

de menſchen: fa ſal ank alle 

het volck ſteenigen: Want 

fn houden Lao? ſeker dat 

Joannes cen Prophert Was. 

7 Ende ſu antwoordden d 

pat ft niet en wiſten Han 
waer [die was |. | 

Overfte des volcks fachten, 5 Enbe Jeſus fende tat 

was | [hem] ſedigh 

haer/ Sa en ſegge ick u oock 
niet/ boor Wat macht ick 
defe Bingen DAE, — 
9 Ende Gi begon tat het 

volck deſe gelckeniſſe te ſeg⸗ 
gen / Een ſeker menſche plan: 
teùe eenen wjngaert / ende 
Gu verhuerde dien aen lant⸗ 
lieden / ende track eenen lan⸗ 
gen tijd buuten ’& lanté. 

io Ende als ’t tijt was 
ſandt Gu tot de lantlieden 
eenen dienſtknecht / ap Dat 
ft hem ban He vrucht Dek 
wijnnaertg geben fauden: 

maer de lantlieden ſſoegen 

venfelwen/ente fanden [hem J 

ledigh heueu. | 

ir Ende wederom ſondt hu 
nogh eenen anderen dienſt⸗ 
fnecht: maer voock Dien nez 

flanen ende fmadelick pes 

handelt hebbende / ſonden ſu 
henen. 

ro Ende wederom ſondt bt 

nach eenen derden : maer fl 
verwondden oock deſen / en⸗ 
de wierpen [hem] uyt. 
13 Ende be heere Des wiju⸗ 

gaerts feude / Wat fal ick 

doen? Act fal mijnen gelief⸗ 
gen fane fenden: magelick 
deſe fende / fulten fp [hem] 
ontſien. 
4Maer als be lantliede⸗ 

hein ſagen / averlenden fp ou⸗ 

der maſſttanderen / ende jet 

den / Deſe is de erfgenaem 
ſtomt/ laet ons hem dooden 
opdatde erffenifjeonfeiwaape 

IA En⸗ 
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Cap. 20. 

15 Ende alg ſu Gem bunten 
den wijngaert untgeworpen 
hadden / doodden fu [hem]. 
Wat fal dan de heere Dek 

wiüijngaerts haer hoen? 
16 Hu fal kamen ende deſe 
lantlieden verderven/ ende 
ſalden Wijngaert aen andere 
geben, Eñ als ín [dat] haaze 

Defteen Dien De bouwlieden 
berimo2pen hebben/ deſe is 
tot een hooft bef hoeckts ge⸗ 
worden? 
18 Een weyelichkt die op bien 
fteen alt / fal verplettert 
waden / ende op uien Uu 
valt / dien ſal hu vermoerſelen. 
19 Ende De Oberpeieſters 

eude de Schziftgeleerde 
Ren te dier ſelver ure De 
anden aen hem te flaen : 

maer fm vreesden het volckt: 
want fn verſtonden Dat Gu 
deſe gelickeniſſe tegen haer 
geſproſten hadde. | 
20 Ende fm namen [hem] 
er / ende fanden Lerfpiez 

berk uut / die haerfelven 
venusden vechtheerdinh te 
su sap dat ſu Gem in [fijne | 

det vangen machten / am 
hem ber heerſchappye ende 
Bet macht des Staäthaur 
Bone te leberen. 

_ 

fenmende /a®Prefter / lun we⸗ 

Euangelium Luce: Af Ole 91 

ende leert /eude ben perſoon 
niet aen en neent maer 
leert den wegh Godes in der 
wmaerbent. dn 
22 As t ons geoorlooft ben 

Keyſer fchjattinge te geven / 
afte niet 
23 Ende hu hare argliſtig— 

heut bemerckende /feyde tat 
den / fenden fn/ Dat zu terre. | haer/ Wat herfaecktt pa mu : 
17 MWaer Gu ſaghſe aen /| 24 Coont nit eenen pens 

ende fende / Wat ie dau Hit /|ninah : Wiens beelt ende op” 

twelckt gefcherben ftact/[fcheift heeft Gunz Ende fn 
antwoordende fenden/ Des 
Úienfers. 
25. Ende hu fende tat haer / 

Geeft dan Den Keyſer dat 
des Kenſers is/ ende Gade 
dat Godes [is |. F— 
26 Ende ſu en Houder hem 

in [fijn] waat niet vatten 
ban? ben volcke: ende haer 
verwonderende aber fijne 
antwoorde / ſwegen fu (tille. 
27 Ende tot hem quamen 

ſammige der Sadduceen/ 
welcke tegenſprekende [ſeg⸗ 
gen] dat 'er neen opſtandin⸗ 
geen if/ ende beaenden hem/ 
28 Seggende/ Aeefter / 
Moſes heeft ont geſchere— 
ven/ Sa pemauts beneder 
fterft/ die een wüf heeft / 
ende bu fterft ſonder Kinder 
ten / Dat fijn broeder Het 
wijf nemen fal/ ende fjnen 
broeder zaet verwecken. 
og Daer Waren nu ſeven 

ar Ende ſu beaegden hem/ broeders: ende de eerfte 
nam een ijf / ende Gu ftierf 

ten Bat, gm vecht, ſpreeckt / ſander Kinderen. 
Ee 21 Ì B7 3 En 



go Ende de twerde nam 
dat Wijf / ende Loock] defe |B | 

levende: want ſu leven hem ſtierf ſander Kinderen. 
ar Ende de derde nam Get 

ſeive [wijf] + ende begaelijdts 
docſt de ſeven / ende en heb⸗ 
ben geen ſtinderen nagela— 
ten/ ende zijn geftu2ben. 
32 Ende ten faetften na 

atie ftierf oac het wüf. 
33 Au de opftandinge Dan / 

wiens wijf van deſen fal 
ſu ziju? Want die ſeven heb⸗ 
ben deſelve tat een wijf ge⸗ 
hadt. 

34 Ende Jeſus antwoor⸗ 
bende fende tat haer De 
ftinderen Defer eeuwe trauz 
wen / ende worden ten hou⸗ 
welicſte untgegeven: 
35 Maer die weerdigh ſul⸗ 

ten geacht zijn die eeuwe te 
verwerven/ ende de opjtanz 

Euangelium Lure. 
38 [Godt] nu enig niet ven 
Godt der Hoode / maer Her 

alte, 
39 Ende 

Scehzriftgeleerde antwoor⸗ 
dende ſenden / Meeſter/ 
gu hebt wel geſegt. 
40 Ende ſu en durfden Gem | | 

uiet meer Het vragen. 
ar Ende hy fende tat haer / 

Hoe fengen 1 / dat de Chris⸗ 
tuf Dabids faneigs 
42 Ende David ſelve (ent 

in het Boeck der Pſalmen/ 
De Heere heeft geſegt tat 
mijnen Heere / Sit aen mijz 
net rechter[ hant] / 
43 Cat bat icft nine vnan⸗ | 

den fal gefett hebben tat een 
voetbanckt uwer baeten, 
44 Dabid dan naemt hem 

[fijnen] Heere/ ende hoe is 

dinge uut den dooden/ en hn fjn ſone? | 

fuifen nach trauwen/ noch 
ten Gautvelicke untgegeven | [het] hoorde / fende Gu tat 

worden. 
36 Want fn en ſtonnen niet 

meer ſterven: want ft zijn 

den Engelen gelijck. Ende 
fw zijn Kinderen Godts / Dez 
fuite fm Hinderen Der opſtan⸗ 
dinge zĳn. 
37 Ende dat de doode opge⸗ 
werkt ſullen oden / heeft 
aactt Moſes aengeweſen Ln 

den doornenboſch/ alf hu 
den Heere noemt Den Bodt 
Abzahams / ende den Goat 
Afaack / ende Hen Godt 
Jacobs. 

45 Ende daer alle het voſck 

fjne diſcipelen / 
46 Wacht u tande Schzifte 

geleerde / die Daer willen 
wandelen in lange fleez 
beren / ende beminnen He 
graetingen op be mercktten / 
ende He Googgeftoelten in 
be Snnagagen / ende He 
voozaenſittingen in de maelz 
tijden : 
47 Die 

gadeel ontfangen. 

Un k 
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ber weduwen Gure 
fen ap-eten/ ende onder EEZ 
nen fchiĳjn lange gebeden 
Hoen: Defe ſullen ſwaerder 

fammige “der 



Cap. ar. 

Het or, Capittel, 
M Pde opftende ſagh Gn de 
dee vijcke hare gaven in De 
ſchatkiſte Werpen. 
2 Ende hu ſagh oock een fez 

ker acme weduwe twee ſtley⸗ 
ne ſpemningskens] daer in 
werpen. — 

3 Ende hu ſende / Waer⸗ 
licſt icſtſegge u / dat deſe ar— 
me weduwe meer dan alle 
beeft Cin Jgeworpen. 
4 Want die alie hebben ban 

haren oberblaet geworpen 
tat De gaven Godt: maer 

Euangelium Luce, Fol. 92 

En gaet dan haer niet na. 
9 Ende wauneer gy ſult 
haaren ban oorlogen ende 
beraerten/ fo en Wa2t niet 
berfchzickt. Want defe din⸗ 
nen moeten verft nefchie: 
Den: maer [nogh] enig terz 
ftant het ende niet. 
Io Doe fende Gutet haer / 

[Het een ] aaïctt ſal tegen [het 
ander | volcſt opftaen/ ende 
[het een] Koninckrijck tegen 
[het ander] Roninckrücſt. 
rr Ende daer fullen groote 

aerdbeevingen weſen in Herz 
befe heeft ban haer gezet / | fchenden plaetfen /ende hon⸗ 

alie ben deeftacht dien ín 
hadde / [daerin] gefuarpen. 
5 Ende als ſommige fenden 

van den Cempel/ dat humet 
fchjaane fteenen eñ begiftin— 

gen verciert nak / fende hu / 
6 [Wat] befe Dingen [aen- 
gaet}/ die gu aenfchautut / 
haer (uilen dagen Kamen / in 
welckte niet [een] fteen op 
[denanderen] teen en (al ge⸗ 
taten worden / Die niet en 
fat woreden afgebzatten. 
7 Ende fn beaenden hem / 

ſeggende/ AReefter / wan⸗ 
neer fullen Dan deſe dingen 
zijn 2 ende Welck if Get teer: 
ken / Wanneer Defe Dingen 
ſullen nefchieden 2 
8 Ende hufende/ Siet dat 
Anntet berlendt en wordet: 
want hele ſullender amen 
ander mijnen name / ſeggen⸗ 
de / IckbenſdeChriſtus |, En⸗ 
be de tijt is naebn geſtomen: 
— 

gersnooden/ ende peſtilen— 
tien: daer ſullen oock ſchric⸗ 
ſtelickte dingen / ende groote 
teecſktenen van den hemel 
geſchieden. 
12 Maer vooꝛ dit alles ſul⸗ 

fen fn hare Ganden aen uiiez 
den flaen/ ende [u] vervol— 
gen/ [ul overleverende ín 
de Sunagogen ende gevanc⸗ 
ſteniſſen ende gu fult gez 
trachten fua2den Loo Úio-- 
ningen ende Stadthouders / 
om mijns naems wille. 
13 Ende [dit ]fal u overſto⸗ 

meu tat een getungeniſſe. 
I4 Neemt dan in uwe herz 

ten taaz / van te vooren niet 
te averdencſten [hoe] nn u 
geranttuao2den fult. 
15 Want ict fal u mont 

ende wijsheut geven / weicke 
niet en ſullen ſtonnen tegen⸗ 
ſpreſten nach wederſtaen/ 
alle die haer tegen u fetten. 

16 Enz 



16 Eude qu fult avergelevert| ben / tat bat de tijden der 
wazden oock ban ouders en⸗ Dendenen ervult fullen ziju. 

de brorders/ ende Mageu/eu-| 25 Ende daer ſullen teecke⸗ 

de gienen: ende ſu ſullen⸗ nen zjn in de fanne/ ende }, 

ger [fommigeJuptu dooden. mane/endefterren/ ende on, |, 

17 Ende up fuit ban allen de aerde benaeuwtheut Det | 

gehaet worden am ming) halcferen / met twüffeſmoe⸗ 

naems wille. dighent / als be zee ende ac, Jp 

13 ach niet een haer unt |ternaihen groot geluut jul, Jj 

uien Gaofdeen ſal Gerioren len geven: …… en 4 

gaen. 26 Ende ben menſchen het 

19 Beſittet uwe zielen in herte ſal beſwijcken van 

uwe lüdſaemhent. vreeſe / ende verwachtinge 

oo Waer wanneer nu ffen der dingen / Die het aerdrückt 

fuit bat Jeruſalem ban) fuilen overkomen. Want Des 

Bemtegerg omctugelt aat /| krachten Der hemelen futen, |, 

fa weet alsdan dat Gare) beweegt wazden. ie. 

verwoeſtinge naebn gekioe| 27 Ende alsdan futen ſu den 

men id, | Sane bef menſchen fien Hoz, 
or NiEban Die in Gudeaf men ineen wolcke met groo⸗ 

zjn / datſe vlieden nae defte kracht ende heerlickheut. 

bergen; ende die in t mid⸗ 23 Als nu deſe dingen be⸗ 

ben tan deſelbe zn / datfe) ginuen te geſchieden / fa ſiet 

daer unttrecken: ende die om Googe/ ende heft uwe 

op De velden zĳn / datſe in) haafden optwaerts/ om dat 

defel be niet en Kamen. uwe verloſſinge naebu is. 

oe Want defezijndagender| 29 Ende Gu fende tot haer 

wrake / op dat alles verhult | eeN gelijckeniſſe/ Siet den 

wmorde dat geſchreven is. vijgeſvöom/ ende alle DE 
23. Bach wee den bebruch⸗ | Laamen. 

ten / ende Den foaogenden| 30 Wanneer ſy nu uitte 

[vrouwen] in die Dagen: ſpruaten / ende qu [dat] fiet / 

want daer graate noat zijn | fa weet gu wat uſe ven bat de 
fatin het fant/ ende toon) fomer nu naehu is. ge 

oer Bit volcſt. gr Alſoo dock an/wanneet 

24 Ende fn ſullen valfenbooe| an deſe Dingen fuit fien iof 

be fcherpte bes ſweerts / ende | fchieden/ fa weet bat het Ln 
ninckrijcte Godts naebn 15 
ga Voaarmaer ict fenne 
u/ bat dit meflachte geene 

fing en fat boo Rd 

„ij 

gebancktelick wechgevoert 
worden ander alle volcken: 
ende Jeruſalem ſal Lan te 
Heudenen vertreden woz⸗ 



Cap. 22. td 
tat dat aſſes fat geſchiet zijn. 
34 De hemel ende de aerde 
ſullen HenzBinnden/ maer 
mijne moozben en fullen 
geenſins voorbugaen. 
34 Ende wacht uſelven / dat 

uiue Herten niet te eeniger 
tijt beſwaert en worden met 
beafferse / ende droncken⸗ 
fchag / ende ſorzgvuldighe⸗ 
Bett deſes levens / ende dat 
u die, dagh niet onvoorſiensẽ 
Lover] en fame. 
5 Want gelijck een ftrickt 

fat hu kümen ober alle de 
gene bie op Den gantſchen 
erdbodem gefeten zijn. 
36 Waeckt Han tat aller 

tijt / biddende dat gt meurt 
weerdigh geacht worden te 
antvlieden alle deſe Dingen 
bie gefchteben ſullen/ ende 
te ftaen voor den Sane dek 
menſchen. 
37 Dek daegs nu was hu 

leerende in den Cempel / 
maer beg nachte ging bu 
Wit ende vernachtte op 

n bergh / genaemt ben 
— 
38 Ende alle het bolck 
aan '& mo2geng vroegh 
tat hem in ben Cempet / 

m hem te haaren. | 
8* — Ti Het 2% Capittel. 

Ei 

ende, de. fachten / 

Euangelium Cure. he or Dh 05 
bzengen” ſouden; tuant út 
bzeekden Get voltk, 
3 Ende He fatan voer in 

Judas / die taegenacmt was 
Sfcactat/ zijnde unt Het gez 
tal der twaelve. 
4 Ende hu ginghhenen / ende 
ſprackt met De Overpzieſters 
eñ be Hooftmannen / hae hu 
hem haer ſoude overleveren. 
5 Ende fu waren verblüdt / 

ende zijn 't eens geworden / 
dat fu hem neft geben ſouden. 
6 Ende hu beloofde het / 

ende facht gelenenbent am 
hem Haer ober te leeren 
funder oproer. 
7 Ende de dagh det anger 

hevelde [brooden] guam / 
op Den welcken het Paſcha 
maeft geſlacht worden. 
8 Ende hun ſondt Petrum 

ende Joannem unt / ſeggen⸗ 
de / Gaet henen / ende he 
rendt aus het Pafcha/ op 
dat lun het eten mogen. 
9 Ende ſu fenden tat hem/ 
Waer wilt ou dat tun het he- 
renden 7 
ro Ende Gnfendetat haer / 

Siet/ als gu in de ſtadt fult 
geſtomen zjn / fa ſal u een 
menfche ontmaeten / Daz 
gende een ſtruucke waters; 
batgt hem in het huns Haer 

Ts Phe Get feest Der onge- [hu ingaet. | 

He Gevelde [brooden]/ ger | 11Ende qu{uitfeggentat den 
naemt Pafcha/ tak maeby. | hunsbader ban bat huus / De 
2 Ende de Overpziefters | Meeſter ſegt u / Waer if de 

Schzeiftgeleerde eetfaie / daer ickt het Paſcha 
ge fm hem om⸗lmet mijne difcipelen eten fal 2 

12 Ende 



| k 
Cap. 2e, Euangelium Luce. / Dat 

r2 Ende hy fal ueen graate welſck ban? u vergoten wort. 

toegeruſte oxperſale wjſen / 21 Doch / ſiet / He hant dek 

berendt het aldaer. genen / die mp verraedt/ ik 

13 Ende hu henen enge met mu aen De tafel. AN 

banden ’t gelijck hn haer me-| 22 Ende de Sane Hek men: 

ſegt hadde/ ende berendden | fchen gaet el Genen / ge⸗ 

het Pascha. licht Beftaten if: Doch wee 

14 Ende alg de ure geſto⸗ | Dien meufthe Haag welcken 

men mag / fat hu aen/ cube be [hy verraden Waat. 0 

twaelf Apoſtelen met hem.) 23 Ende fn beganden onder fl 

15 Ende Gu fende tat Gaer / matftanderen te vꝛaegen / wie 

Irkt hebbe gröotelicks Ge- [ban haer het doch mochte 

neert dit Pafcha met untezin / die dat Haen faude. |: 

eten / eer Dat ict Wijde. 24 Efi daer wiert oock twis⸗ i 

16 Want ict ſegge u/ dat | tinge ander haer / ute van 

iet uiet meer daer ban eten | Haer fcheen De meefte te zijns 

enfal/ tat dat Get vervult 25 Enden fepde tot haer / 

fat zijn in Get Koninckrücke De Honingen der volckeren 

Gudtá: | heerſchen ober Daer: entek! 
ie macht aber Gaer hebheng! 17 Ende alg Gu eenen 

Driuckbeker genomen had⸗ tuopden weldadige [heeren] 
genacmt. de/ende gebanckt hadde / ſe⸗ 

de hu / Neemt deſen/ ende) 26 Doch an niet alfoas 

geeft [hem] onder uiteden. | macr be meeſte ander u/ DIE 

18 Want ick ſegge u/ dat zu gelück de minſte; enden 

ick niet dzincken en ſal van die voozganger is / alá een 

de vruchts des wijnſtockts / die Dient. ij 

tot dat het Goninckrijcte| 27 Naut tie is meerder: 

Goûts fal gekomen zijn. Die aenſitt / afte die Dient 

19 Ende hy nam Geoot /En ik 'L niet Hie aenfitt J 

ende als hu gebanckt hadde Maer felt Ben in ’t midder 

fact het / ende maf 't haer / Lan u/ als een Die Dient. 

feugende/ Dat ik mijn lic⸗ 28 Ende ut zijt He gene: 

haem 't welckt vaag u gege⸗ die met mt ſteets geblever 

Gen wort: Doet dat totzüt in mijne verſoeckingen 

mijner gedachteniſſe. 29 Ende ich verordineere 

“oo VDesgelijcks vockt ben) bet Konincſtrijckt / gelijcſter 

derinckbeſter na Get Avont⸗ wijs mijn Water my [dat 

mael / ſeggende / Deſe drinckt⸗ verordineert heeft: 

etter Lis] Get Nieuwe Ces⸗ zo Op dat mu etet ent 

tament in mijnen bloede / 't| drincket aen myne — 



Fol. 94 
38 Ende fn ſenden / Weer 

te/ fiet hier twee ſweerden. 
Ende hu fende tat haer / Wet 

Euangelium Luce, 
nitoninckrijckt / ende fit: 

stap chzoonen / oordeelende 
be twaeif geflachten Iſraẽſs. | 
31 Ende de Heere fende/ Die | if genoegh. 
mon / Simon / ffetdefatan| 39 Ende untgaende Gers 
heeft ulieben feer begeert /| trackt hu / gelijctt hu gewoon 
am te fiften als de tarlue;ftuas / nae den olijfbergh: 
„32 Maer ick Gehe bang ul ende hem Galgden oactt fijne 
gebeden / dat uw geloove diſcipelen. 
niet-op en haude: ende mt /| 40 Ende als huaen die plact- 
als gn eens fuit belteert zijn / fe gekomen was/ ſende hu tat 
fa: verſterrkt uwe broeders. haer/ Biddet / Hat qu niet 
33 Ende hu fende tat hem / 
Deere / icht ben Gerendt met 
u oockt in de gevanckeniſſe 
ende in den daat te gaen. 
34 Maer hu fende/Ackt ſeg⸗ 
ge u Petre/ de haen en ſal 
heden niet ſtraeuen/ eer gu 
Deiemael ſult verloochent 
hebben / dat qu mu kent. 
35 Ende hu fende tat Gaer/ 
Als ich u untſondt / fonder 
bundel / eũ male /ende ſchoe⸗ 
men/Geeft u oocſt pet onth2az 
ten 2 ende fmfenden / Niets. 
36 Wu fende dan tut haer / 
Maer nu/ luie eenen bup⸗ 
del heeft / die neme Gem / 
desgelijcſts oock een mate: 
ende die geen en Geeft / Die 

kaape een ſweert. 
37 Want ick ſegge u / dat 

agh dit ’t welcſt geſchreven 
is / sin mu moet volſbracht 

but met be misdadige ge⸗ 
reſtent. Want oock Die din⸗ 
men die ban my [gefchreven 
zijn}/ hebben een eunde. 
PER en 
| ar 

zi 
Een vn 

he 4 

in verſoecktinge en ſtomt. 
4r Ende Gu ſchendde hem 

ban haeraf/ ontrent eenen 
ſteenworp / ende ſtnielde nez 
der / ende badt / 
42 Sengende/ vader / of 

au wildet deſen drinckbeſter 
ban mp wechnemen! dach 
niet mijn wille / maer de 
uwe / geſchiede. 
43 Ende van hem wiert 

geſien een Engel unt den he⸗ 
mel / die hem verſterckte. 
44 Ende in ſwaren ſtrijt 

zijnde / badt hu te ernſtiger. 
Ende fijn ſweet wiert gelijck 
aroote Deoppelen bloets/ 
die op De aerde afliepen. 
45 Ende al Gn ban het gez 

verkoope fijn Rieet / endel bedt opgeftaen Wwaf/ quam 
hu tat fijne diſcipelen / enbe 
bondt haer flapende Lan 
deaef bent. 
46 Ende hu fende tot haer / 

m/ namelick / Ende) Wat flaept nn? Staet op enz 
De biddet / op dat guniet in 
verſoeckinge en Komt. 
47 Ende alg hy nogh fpzactt/ 

fiet Daer een fcha : ende 
één 



' Cay. ao, 

naemt was Guda / minn 
haer Laa2/ ende guam Uu 
Gefum/ am hem te kuffen. 
48 Ende Jeſus fenve tot 

hem/ Guda/ verraedt nu 
ben Soue des menſchen met 
eenen ſtus? 
49 Ende die bn Gem waren 

fiende Wat daer gefchieden 
faude / enden tat hem / Deer 
re / fuiten un met Den ſweer⸗ 

de flaen? 
zo Ende één unt haer ſloegh 
den dienſtknecht des Hoo— 
genprieſters / ende hieuw 
[hem] ſün rechter oare af, 
si Ende Jeſus antwoorden⸗ 
be fcude / Laetfe tat hier toe 
[geworden]: ende raeckte fij- 
ne oore aen/ende heelde hem. 
52 Ende Jeſus fende tat 
be Overpriefterk ende de 
Yooftmannen Dek Cem 
pelt / ende Ouderlingen / 
bie tegen hem geftomen wa⸗ 
ten/ Sijt gu uutgegaen met 
ſweerden ende ftachten alá 
tegen eenen moordenaer? 
53 Als ick dagelickts met u 

tuak in den Cemuel/ fa en 
hebt on De handen tegen mt 
niet untgeftelten: maer Dit 
8 uwe ure/ ende de macht 
Ber dupſterniſſe. Ì 
54 Ende fu grepen hein / en⸗ 
de lendden [hem wech] / ende 
—— hem in het huns 
bek Hoogenprieſters. Ende) 63 Ende de mannen/ ? 

Petrus bolnde tan Verre. 
55 Ende aff fn vner ontſte⸗ 

Euangelium Cute. ej 

één van be twaelve / die gez [Reu hadden / in ’t midden 
5 [tan de fate / ende fp te ſamen 

neberfaten/ fat Petrug in 't 
midden Lan haet: 
56 Ende een ſelter bienft: 
maent fiende hem bu Herk, 
mer fitten / ende hare ooge 
op Gem Gaudende/ ſende J 
Gocſt defe ‘mag met hem. K, 
57 Maer hu Gerlaarhender 
hem / ſeggende / Deautue 4 
ick eu kenne hem niet. J 
58 Ende kats daer na een 

ander Gem ffende / fende; 
Dark an zijt Lan Hie, APatrg, 
Petrus feude/ menſche, 
ick en ben niet. \ 
59 Ende als ’tantrent Cé 

ure geleden fuas/ beveſtigde 
[dat] een ander/ ſeggende 
An der waerhenut oock Delen. 
was met hem : want hu ooch 
een Galileer is. 
6o Maer Petrus ſeude 
Menſche / ick en Weet’ nik 
wat gu ſegt. Ende terftont / 
als hu nogh ſprackt / Traer 
de de haen. | 
61 Ende He Deere hem am: 

feerende / ſagh Petrum aen 
ende Petrus wiert indach⸗ 
tigh des woorts des Dee: 
ren / hoe hu hem geſegt 
hadde / Eer de haen fal at: 
kracnt hebben / fult gu my 
dziemael berfaachenen. 
62 Ende Petrus nae hunten 
naende/ weende bitterlick 

Jeſum hielden / beſpotte g
ert 

hem / ende flaegen [hem]. 
64 En⸗ 



— 

Cap. 23. 

64 
c 

beaenden hem / 

Euangeluum Tuce. 
nde alá fn Gem over⸗ beſchuldigen / ſeggende / Wu 

de Fauten, flaegen ſu hebben bevonden dat deſe 
hem op taengeſicht / ende) het bolck verſteert/ ende ber: 

eggende /| biedt den Vienfer ſchattinge 

Fol, 95 

Peopbeteert wie Getik/ Die) te neben / ſeggende/ dat ju 

geffagen heeft. 
65 Ende bele andere Dine 
en fenden ſu tegen hem / 
afterendc. 

ſelve Cheꝛiſtus de Ntoninghis. 
3 Ende Pilatus vꝛaegde 
em/ fennende/ Zijt an de 

Vanina ber Laden? ende 
ke Ende als het dagh ge⸗ hu antwwoordde Gem ende 
g2den was/ bergaderden fende / Bu feat het. 

ae Ouderlingen Hek Saolcht/| 4 Ende Pilatus fende tot de 
ende De Oberpzieſters ende 
thaiftgeleerde/ende brach⸗ 
n hem in haren Laet / 

67 Sengende/ Zit nn de 
zisſstus ſegt'et ans, Ende 
fende tat haer / Indien 

ch tuſegge / an en fuit het 
niet gelooven. 
68 Ende indien iclt oackt 

brage/ am en fuit mu niet 
antmaa2den / afte losſaten. 
69 Pan nu aen fal de So⸗ 
jh bek menſchen geſeten 
ju aen de rechter bant)] der 
racht Godts. 
70 Ende fn ſenden alle / 

wijt au Dau de fout Godts: 
Cube birfende tat haer/ Ou 
ſegget / dat ick het hen. 
Zi Ende fit enden / Wat 
Gehlen wu noah getunge— 
Wife van vaat? Want un 
Te 

mont geloot. — 
we Bet 03. Cagittel, 
4 Ade be geheele menigte 

vaun haer {tant an / ende 
—— Pilatum. 
2 Ende andeu hemte 
1 

Sr 

heten ’tuut ſünen 

Oerpziefters ende de chaz 
ren / Acht en Linde meen 
fchult iu deſen menfche. 
5 @nde ft hielden te fterce 

ker aen /- ſeggende / Du bez 
roert het. bald / leerende 
bao2 geheel Gudea / begon⸗ 
nen hebbende ban Galilea 
tat hier toe. 
6 Als nu Pilatus ban Galie 

{ea hoaade/ vraegde bn / of 
bie menfche een Galileer 
was. 
7 Ende verſtaende bat hy 

unt het gebiedt van Herodes 
was/ ſandt Gu hem henen 
tat Herodem / Hie aoctt ſel⸗ 
ve in die dagen Binnen Je— 
ruſalem was. 
8 Ende als Herodes Jeſum 

ſagh/ wiert hu feer verblidt: 
want hu hadde ban over lan⸗ 
ge begeerigh geweeſt hem te 
ſien / am dat Gu veel ban hem 
hoorde; ende hoopte eenigh 
teecſten te ſien / dat van hem 
gedaen ſaude worzden. 
9 Ende hu vraeode hem 

met bele woorden: boch hu 
' en 



Cap. 23. Euangelium Luce. 

en antwoordde hem niets, 
io Ende He Oberpziez 

ſters ente be Scheiftgeleer— 
be ftanden / ende befchul 
digden hem heftiglick. 
rr Ende Herodes met fijne 

ſtrijgslieden / Gem veracht 
ende befpat hebbende / Dez 
be hem een Glinckende kleet 
aen / ende fandt hem weder 
tat Pilatum. 
re Ende op ben ſelven dagh | fum loslaten. 

rien gelückelick / ſeggende/ 

ang Varabbam Tak. 

vanckteniſſe geworpen. 

wierden Pilatus ende Hero⸗ or Raet fit tiepen Daer 
des vrienden met malſtande⸗ 

ren: want ſy waren te voo⸗ ſhem] / krunſt hem. 

ren in vnantſchap tegen dert 
anderen. 
13 Ende als Pilatus de 
Overpzrieſters ende de Over: 
ſte/ ende het volckt bu een 
geroepen hadde / fende hu 
tat haer / 
14 Gn het defen menfche 

tat mn neb2acht/ als eenen 
vie Het bolck afkteerigh 

maeckt: ende ffet ick hebbe 

Chem] ín uwe tegenwoor⸗ 
dighent onderbraent/ ende 

en hebbe in defen menſche 
geen ſchult gevonden / ban 
Tgeue daer qu hem mede 

beſchuldigt: 
15 Ja vock Herodes niet: 

want irk hehe ulieden tat 

hem gefanden/ende ſiet / daer 
eu is van Gem niet gedaen/ 

Bat des boots weerdigh ik. 

16 So fal ict hem Dan kar 
ftijben ende (oglaten. 
17 Ende Gu moeft haer op 
het feeft CÉnen loslaten 

aen? Acht en hebbe geen 

fchult def daots in hem nez 
banden: Su ſal ictt hem dan 
ſtaſtijden ende taslaten. | 

met graat geroep / euſſchen⸗ 

der. Overpziefteren geroep 
wiert geweldiger. 

haren wille. 

lendden / namen fm eenen 

[Simon van Curenen/ Éoz 
mers 

18 Dach alle de menigte 

Wech met Hefen/ ende laet IJ} 

oo Pilatus ban riep [haer] | 

wederom toe /willende Je⸗ 

o3 Maer ft hielden aen 

de bat hu ſoude geſtruuſt 

worden: ende haer ende 

oa Ende Pilatus ondeels J 
Be dat haer euſch geſchieden J 

ende dootſlagh in de gevan 

ſieniſſe geworpen was / welc⸗ 

fen fn ae-enfcht Hadden sf 
maer Jefum naaf hu over tat 4 

26 Ende als fu hem werh⸗ 

19 Dewelcke was am ſete⸗ 
ren oproer / die in He ſtadt 
gefchiet laf / ende [om] | 

eenen doatflanh/ in De qe | 

tegen / feagende / Urunſt 

oa Ende Gu fende ten der⸗ 

Hen mael tot haet / at} 
Geeft befe Ham guaetá Dez f 



Cay. 23. 

{enden hem het ſtrunce op / 
bat hu het achter Jeſum 
D2oPge. 
27 Ende een qraate menige 
te ban volcſt / ende ban vzou⸗ 
wen volgde hem: welcke 
aockt weenden ende Gem be— 
klaegden, 
28 Ende Jeſus hem tat 
haer Reerende fende / Gu 
dochters ban Jeruſalem / en 
fueent niet ober mu / maer 
leent afer ufelten / ende 
aber uwe Kinderen. 
29 Want fiet Daer Kamen 
banen / in welcken men ſeg⸗ 
gen fal/ Salih (zijn) De 
anuauchthare / ende de bunr- 
ten Die niet nebaert en heb⸗ 
hen / ende be borſten die niet 
geſoogt en Gebben, 
30 Alsdan ſullen ft begin: 
nen te ſeggen tat de bergen / 
Deb op ons: ende tat De 
heuvelen/ Bedeckt ont. 
31 Want indien fp bit doen 
aen Get groene haut/ wat 
fataen het doere geſchieden? 
32 Ende daer wierden aackt 
twee andere/ zijnde quaet” 

| em gedoodt te waden. 
33 Ende dae ſn quamen op 

genaemt Hooft⸗ 
el plaetſe] / ſtruncioden 

fn hem aldaer / ende de 
nuaetdoenders / Den eenen 
ter rechter / ende ben ande: 
ten ter flincker[ zijde ], 
34 Ende Jeſus fende / Var 

Euangellium Luce. 

mende ban den acker / ende | der / vergeeft het haer / want 

Anðere 
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gen meten niet wat ſudoen. 
nde berdeelende fijne ſtlee⸗ 

deren / wierpen ſy het lat. 
35 Ende het volckt ftant ene 

be fant het aen: Ende oackt 
de Oberfte met haer be— 
fchimpten [hem] /feaaende / 

heeft hu berloft / 
dat hu nu hemſelven verlos⸗ 
fe/ fa bn ik de Chꝛriſtus be 
untverkorene Godts. 
36 Ende oock He Lrijgs- 

nechten tat [hem] komen— 
de / beſpotteden hem/ ende 
lachten hem edick: 
37 Ende feuden/ Andien 

on de Koningh der Gaden 
zijt / fa verloſt uſelven. 

Ende daer was oock 
een opſchrift haben hem ge⸗ 
fch2even/ met Briectiiche / 
ende Romeynſche/ cur Dez 
beeeufcheletters/ Dese is 
DEKONINGHDERJODE Ns, 
39 Ende één bande quaet⸗ 

doenders / die gehangen Waz 
ren / laſterde hem / ſeggende — 
Indien nu de Chaeiſtus zijt/ 
verloſt uſelven ende ong. 
40 Maer de andere ant⸗ 

doenders / gelendt / om met woorzdende beſtrafte hem / 
ſeggende / En vreeſt gu oock 
Godt niet/ daer qu in het 
feite oordeel zijt 7 oi 
41 Ende lun bach rechte 

veerdelicſt: want Sun ante 
fangen [ftraffe] weerdigh ’t 
gene Sup gedaen Gebben : 
maer deſe en heeft niet on? 
behoozlicks gedaen. 

42 En⸗ 



Cap. 24. 
42 Ende Gu fende tat Je⸗ 

fum/ Heere / gedenckt mijz 
net / alf an in ui Koninck⸗ 
rĳckte fuit geftamen zijn. 
43 Ende Jeſus fende tat 
hem/ Voozwaer ſegge ick 
u/ Heden fult gu met my 
in het paradijs zijn. 
44 Ende Get was ontrent 

de fefteure : ende daer wiert 
bunfterniffe aber be geheele 
aerde/tat de negende ure LOL. 
45 Ende de fanne wiert 

verdunſtert / ende het voor⸗ 
hangſel des Tempels ſcheur⸗ 
de midden — — 
46 Ende Jeſus roepende 

met grooter ſtemme ſende/ 
Pader / in uwe Ganden ez 

- heele ict mijnen geeft. En— 
be als hu dat geſegt hadde / 
gaf hu ben neeft. 
47 Nik nu be Hooftman 

oer hondert ſagh dat daer 
geſchiet was / verheerlickte 
hu Godt / ende fende / Waer⸗ 
(ict deſe menſche was recht⸗ 
veerdigh. 
48 Ende alle be ſcharen/ 

die daer te ſamen geſtomen 
waren am dit te aenſchou— 
wen / ſiende de dingen / die 
gefchiet Waren / Heerden 
wederom / flaende op Gare 
borſten. 
49 Ende alte fijne beſtende 

ftanden ban verre / vock De 
vꝛouwmen / die Gem te famen 
nebolnt waren ban Galie 
een / ende fagen Hit aen. 
zo Ende fiet / een man 

| É _ 
Euangelium Luce. 

met name Joſeph/ 
een Maetsheer / een goet en” | 

zünde 

de —— man / 
sr (@efeen had 

be bewilligt in haren taet en= | 
de handel/) van Arimathea | 
een ſtadt der Joden ende Ke 
tie aac felbe het Koninckt⸗ 
rijcke Godt verwachtede. 
ze Deſe gingh tot Pila-⸗ 

tum / ende begeerde het lice |. 
haem Jeſu. 
53 Ende als hu 'tfelbe af⸗ 
genomen Gadbe/ wondt hu \ 
tat ineen fijn lijnwaet / ens | 
be lendde Get in een araf / 
in een ratze gebhautwen / 
Haer nogh nout gemant in 

mas de bant |. 
Her — ——— ende |. 

a 

gelegt en was. 
54 Ende het 

te Sabbath quam acu. 
55 Ende vock be vnouwen/ | 

bie met hem gekamen wa⸗1 
ren unt Galileen/ Lalgden gk 
na/ ende aenfchautuden Get f 

graf/ ende hoe fijn lichaem 
gelegt wiert. 
56 Ende wedergekteert zijn: 

be berendden ſy fpecerpen J 

ende ſalben: ende op Den 
Sabbath rufteden fn nae 
het gebodt. 

Pet 24. Capittel. 
op 

gingen fn nae het graf / dra⸗ 
gende de ſpererneu / die ff 
berend hadden / ende fam 
mige met haet. 

2 Eu⸗ 

be niet mes Il 

EE ben eersten | 
[dagh] ber Welie) feet 

vroegh ín ben morgenſtant /8 



2 

afgetwentelt ran het graf. 
eN Ende í 

Heeren Jeſu uret. | 
_4 Ende het geſchiedde alt 

ſu daer aber | 
waren / ffet/ tluee mannen 
ftanden by haer in Glincken- 
de Rieederen. 
5 Ende alt ft feet bebreeſt 

wierden / ende het aengeſicht 
nae de aerde nenoden / ſenden 
J— haer / Wat faeckt ou 
Hen levenden Apt be doode 
6 Buen ig hier niet / maer 
je 5 opneitaen. Gedeuckt 
Hoe hutot ugeſproſtenheeft/ 
ala Gu nagh in Galilea was: 
7 Seogende / De Sane dek 
menſchen moet ooergeſevert 
wozrden fit de Handen Der 
ſandige meufchen / ende ge— 
Eruucigt laden / ende ten 
Berden dage Meder-auftaen. 
8 Ende fn wierden indach⸗ 
tigh fijner woordeu. 

Ende wedergekeert zijn? 
De ban het graf / boodſchap⸗ 
ter fit alle hefe tingen aen De 
ebe / ende aen alle de andere, 
Oo Ende [defe ] fuaren Ma⸗ 
ta Magdelene / ende Tar 
anna/ ende Maria Jacobi 
moeder] / ente be andere 
et haer / bie bit tat de 

Apoſtelen ſenden. 

— 

den net. ap ae niet 

— 

IT Ende fare woozden 
ſchenen han? haer alt pbet geltan/ ene (en getaof. 

“hem / De dingen aengaen 
q 

— Euangelium Luce. hard zat 97 
den ben ſteen re Doch Petur oſtaen⸗ 

de lfep tat het graf/ enteue— 
Hee zĳnbe en [berbutkende fanh hu de fin 

noen ju bet lichaem des nen doecken liggende atteen / 
ende gingh wech / ſich ver— 
wonderende by hemſelben 

twijffelmoedigh van 't gene geſchiet maf. 
13 Ende ſiet twee van 

haer gingen op Den ſelven 
dagh nae een vleck dat tſes⸗ 
tigh flatten ban Jeruſalein 
was / welcſtes name mad 
Emmaug | 
I4 Ende fj ſpraſten €’ amen 

ander malkanderen ban afte 
deſe Dingen / die Haer ger 
beurt Maren. 
15 Ende het geſchiedde/ 

terwijle ín t° famenfprakten/ 
ende malkanderen onder⸗ 
vraegden / Hat Jeſus ſelbve 
Gu [haer], gutam/ eube met 
haer gingh. 
16 Ende hare nagen mier: 

ben gebhouden/ bat ſu Gein 
niet en Eenden. | 
17 Ende hu ſende tot haer/ 

Wat redenen zijn dit / Hie gu 
wandelende onder makan 
deren verhandelt? ende 
Cwaerom] fiet gu beaekigt : 
18 Ende he eene / Wiens nas 
me Mas Cleopas/ antiuanz- 
Dende fende tat hem/ Zit 
gu alleen. een vreemdelingh 
te Jeruſalem / ende en Weet 
niet de dingen / die deſe da— 
gen daer in geſchiet zijn > 
19 Ende hu fende tat Haer 
Welie 2 ende ſu feuden ie 

e 

Je⸗ 





Cap. 24. 
ende hoe hu haer Gekent 
was geworden in ’t bereſten 
des broots. | 
36 Ende al fm ban deſe 

dingen fp2atten / ftant Je— 
ſus ſelve ín 't midden ban 
haer / ende fende tat haer / 
Peede ſu ulieden. ' 
37 Ende ſu verſchrickt ende 

feer begeeft geworden zijn: 
de / mennden dat fm eenen 
geeſt ſagen. 
38 Ende hu ſende tat haer / 
Wat zijt gn ontroert? ende 
fuaeram klimmen [fulcke] 
gerleggingen in uwe here 
teu: 
„39 Siet mijne handen ende 
mijne voeten: want ickt ben 
tſelve. Caft mu aen/ ende 
fiet: want een geeft en Heeft 
geen vleeſch ende beenen / 
gelijck ün fiet dat ict hehe. 
40 Ende als hu dit fende / 
taande hn haer De Ganden 
ende de baeten. 
41 Ende doe fu 't ban klijte 
Wap nogh niet en geloof” 

„HEU den / ende haer verwonder—⸗ 
den / ſende hu tat haer / 
Hebt aon hier pet am te eten : 
42 Énde fn gaen hem een 

| Bifch / ende han honſchraten. 
43 Ende Gunman t/ ende 
at bet voor Gare oogen. 
Bit 

Euangelium Luce. 

ftuck Lan eenen gebraden |h 

Ende hu feude tat haer / ſchap. 
nde woorden / dieick| 53 

fat. 98 
wat ban mu geſchzreven if in 
de wet Moſis/ ende P2a- 
pheten/ ende Pfalmen. 
[45 Dar opende hu haer Herz 
ftant/ ap dat nde Schrif⸗ 
ten verſtonden: 
46 Ende fende tut haer / 

Alſoo it'er geſchzeven / enz 
he alſoo moeſt de Chꝛiſtus 
lijden/ ende ban den dooden 
apftaen ten Derden Dane : 
47 Ende in fijnen name gez 

predicſtt worden bekeeringe 
ende vergevinge Der ſonden / 
ander atie volckeren / begin⸗ 
nende han Jeruſalem. 
48 Ende ou zijt getungen 

ban deſe dingen. 
49 Ende ſiet ick ſende de 

belofte mijns Vaders op u: 
maer blijft gu in De ſtadt 
Gerufatem/ tot dat an fuit 
aennedaen zijn met Hracht 
unt De hoogte. 
zo Ende Gu lendde Haer 

bunten tat aen Bethanien / 
ende fijne handen opbeffen- 
de fenende Gut haer. 

sr Ende het gefchiedde 
als huſe fegende / Hat hu 
ban Haer fchendde / ende 
wiert opgenomen ín den 
emel. 
52 Ende fn aenbaben heu / 

ende eerden teder nae Je⸗ 
tufátem met groote blüt— 

Ende fn Waren alle 
tat u ſprack / als icſt nagh met (tijt in den Cempel/ loven⸗ 
u was / [namelick] bat het de ende danckende Godt. 
alles moeſt vervult worden / Amen. 
J ie Aa HeT 

“ 
ae 



Cams. Euangelium Joannis. 

Her HEYLIGH gyoemacckt: ende be werelt | 

EUANGELIUM, [Em beeft hem niet gekent. 

Nae [de beschrijvinge] she Du is geſtomen tat het 

JOANNIS. 
Het Eerſte Capittel. 

Te gen beginne was Get 

re Maer fan vele hem aen⸗ 
genomen hebben / dien heeft | 

Waart / ende Get Woort 
maf bn Godt / ende het 

Woozt was Godt. 
o Dit was ín den beginne 

Gun Godt. 
3 Alle dingen zijn aug Get 

ſelve gemaetkt/ ende {ander 
Get ſelbe en if geen dingh gez 
maetkt / dat gemaeckt if. 
4 An Get ſelve was het lez 

ven/ ende Get leven was het 
ticht ber menfchen. 
5 Ende Het licht ſchünt 

in Be dunſterniſſe/ ende DE 
dunſterniſſe en heeft het fel- 
ge niet begrepen. 
6 Daer Wat een menſche 

van Godt gefanden / Wiens 
name waß Gaannes. 
7 Deſe quam tat een netunz 

geniſſe/ am ban het licht te 
getuigen / op dat fm alle 
tao Gem gelſooven ſouden. 
8 Pren wak het licht niet / 

maer [was gefonden] ap dat 

hu van Het licht getungen 
ſaude. | 
g [Dit] was het waerach⸗ 

Gants te Wmagden/[namelick] 
Die in fjnen name gelooben. fe 
13 Weide niet uut Hen | 

bes vleeſchs/ nach uut Den 
wille bek mank/ maer uit | 
Goat geboren zijn. lk 
14 Ende het Woort ik 

vleeſch geworzden / ende beeft | 

tun hebben fijne heerlickthent f 
aenſchouwt/ eene heerlick⸗ 

genade ende waerheyt. 
15 Joannes getungt beun 

hem / ende heeft geroepen / 
ſeggende: Deſe was 't van 
weſcken ick ſende / tie va mt 
ſtumt/ is vooꝛ mugeworden / J 
want hj was eer dan ick. | 
16 Ende uut fijne volhent 

hebben ur alle ontfangen / 
dockt genade vooz genade. 
17 Want be Wet ik Haa 
Moſem gegeven/ be genade 
ende De waerhent is door 
Jeſum Chꝛiſtum geworden. 

tige licht / ’t welck verlicht/ TO Niemant en heeft out 
gen engelict menſche ko⸗ Godt geſten: De eenighge⸗ 

mende in be werelt. (horen Sane/ die in den 
1o Du at in de werelt / ſchoot Dek Paters ik / Die 

ende De werelt if dooz hem! heeft [hem ons] bride * 
19 n⸗ 

ſüne / ende de fijne en heb⸗ 

ben hem niet aengenomen. IJ, 

hu marht gegeven Kinderen |, 

bloede/ noch unt Hen Wille fy 

anber an gewoont (enùe kh 

Heut als beg eenighgeboren 
ban den Vater /) bat Land. 



19 Ende bit ik het getun⸗ 
geniffe Joannis / doe de Jo⸗ 
den [eenige] Peꝛieſters ende 
Leviten affanden ban Heru- 
ſalem / op dat fu hem ſou— 
den vragen: Wie zijt gu? 
oo Ende hu beleedt / ende 

en loachende het niet: ende 
beleedt / Act en Len De 
Chaiſtus niet. 
or Ende fn vbraegden hem: 
Wat dant Zijt mn Elias? 
ende hu fende/ Acht en ben 
[die] niet: Zijt nu De Pro⸗ 
pover: Ende hu antwoord⸗ 
de/ een. 
22 Suſenden dan tat hem: 
Wie zijt g / op dat lun ante 
Yaade geben magen Den 
menen / die ons gefanden 
hebben: Wat feat on ban 
uſelven? 
23 Pu fende: Ick hen de 
ftemme Hek roependen in 
Be woeſtijne: Jaeckt den 
wegh def Heeren vecht / 
gelicht Eſaias be Propheet 
geſperoſten heeft. 
24 Ende de afgefandene 
waren uut de Pharifeen. 
_ 25 Ende fu Wenenden hem 
ende ſpraken tat hem; Waer: 
m doopt mt dan/ fo on de 

ziſtus niet en zijt / nach 
lfak/ nach de Propheet? 

26 Gaannek antwoordde 
haer / feggenbe/ Ick doope 
net Mater / maer hu ſtaet 
midden ander uiieden/ dien 
nu niet en Kent: 

_ 27 Deſelbe is t bie na mu 

We 

J 

— 

| « 
Cap.r Euangelium Joannis. Fol. 99 

ſtamt / welckte boo? mn gez 
wozrden is: wien ick niet 
weerdigh en ben dat icſt ſi⸗ 
nen ſchoenriem ſoude ante 
binden. 
28 Deſe dingen zijn ge— 

ſchiet in Vethabara aber 
den Jordaen / daer Joan— 
nes was doopende. 
29 Des anderen daegs ſagh 

Joannes Jeſum tot hem 
komende / ende fende/ Siet 
het Cam Godts / bat de ſon⸗ 
de Der werelt wechneemt. 
go Deſe ik 't ban welcken 

ict geſegt hebbe: Ja mu 
ſtamt een man / die voor 
mu gewozrden is / want Gu 
was eer Dan ick. 
31 Ende ick en ende hem 

niet: maer op Dat Gu aen 
Giraët ſoude geopenbaert 
waden / daerom hen ick 
gekomen doopende met Get 
water. 
32 Ende Joannes getung— 

De / ſeggende/ Ack heübe 
deu Geeft geffen nederdalen 
uut Den hemel / velijct een 
dunve / ende Bleef op hem. 
33 Ende ict en Kende hem 

niet / maer bie mu geſonden 
heeft om te doopen met wa— 
ter / die hadde mu geſegt / Op 
welcken an fuit ben Geeft ſien 
nederdalen / ende op hem 
blijven / deſe is 't die met 
den Benlinen Greeſt doopt. 
34 Ende ick hebbe geſien/ 

ende hebbe getungt/ Dat 
deſe De Sone Godts is. 

| A3 35 Des 



Cap. Le 

z Des anderen gaens we⸗ 

derom ftant Gaannes/ ende 
twee wit fijne diſcipelen. 

36 Ende ffende op Jeſum 
[daer ]-fuantelende / fende 

hu: Siet het Lam Godts. 

37 Ende bie twee Difcipeien 
hoogten hem [dat] fpeeken / 

ende ft volgden Jeſum. 
38 Ende Jeſus hem om— 

keerende ende fende Haer 

Goïgen / fende tat haer / 
39 Wat faeckt gu? ende 

fn ſenden tat hem/ Kabbi / 
Ct welck is te (eggen / over⸗ 
gefett zijnde / AMeefter /) 
‘naer ‘maant gu? 
40 Pu fende tat haer / 

Homt/ ende ffet. Su quar 
men ende fagen waer hy 

waande / ende Gieben dien 
dagh bu hem. Ende Get was 
antrent de tiende ure. 
Ar Andeeaë De broeder Si 
monis Petri was Één Gan de 
tiuee/ Die Get ban Joanne 
gehoort hadden / ende hem 
gevolgt waren. 
42 Defe bondt verft ſünen 

Geoeder Siman/ ende feu 
de tat hem / Wu hebben 

gebonden den Meſſiam: 

Twelck is / overgeſett zijn: 

de / He Chzeiſtus. 
43 Ende hu lendde hem tat 

Jefum. Ende Jeſus hem 
aenffende fende / Gu zit 
Simon/ He fane Lana: Kn 

fut genaemt worden CE 
N 

phag / ’t welck obergefett 
moat Petrus. 

Gethfatva/ uut de 
Andzeẽ ende Petri. 

Euangelium Joannis. 

44 Dek anderen daegs mite 
de Jeſus Genen gaen nae 
GBalileen/ ende bondt Phi 
lippum / ende ſende tat hem/ 

Paint mu. 
45 Philippus nu was Lan 

46 Philippus Landt Na⸗ J 
thanaeſende fende tot hem⸗ 
Wn hebben [dien] gevon⸗ 

ben / Lan welcken Moſes 

in de wet geſchreven Geeft / 

ende He Peapheten/ [name- | 
lick) Jeſum Hen ſone Jo⸗ 

fenb@/ Lan Pazareth. | 

47 Ende Rathanaël fende 

tat hem / Yan unt Nazareth 

net goets zjn? Philippus 

fende tat hem / Komt eñ fiet. 
48 Jeſus ſagh Nathanael 

tot hem komen / ende fende 

van Gem/ Siet waerlick 

een Gfraëtijt/ in welcken 

geen bedrogh en if. 
49- Pathanaël fende tot 

hem̃ / Ban waer Hent gu mu: 
Gefur antwoordde ende ſen⸗ 

de tat hem/ Eer u Philip⸗ 
pus riep / Daer gu onder Den 

voͤijgeboom waert / ſagh ickt u. 

zo Nathanaẽl antwoordde 

ende fende tot hem / Lab⸗ 

tij at zijt de Sone Godts/ 

gu zijt de Koningh Afraëis. 
zi Jeſus antwoordde ende 

feude tat hem/ Om dat ick 

u deſegt hebbe / Ach ſagh u 
ander den vijgeboom / ſo ge⸗ 

{ooft gu: gu ſult grooter 

dingen ſien dan deſe. 
52 d 

« 

ftadt 



Cap. 2. 

z2 Ende fende tat hem / 

Poaozimaer/ voorwaer ſeg⸗ 

ge ick ulieden / Dan nu aen 

fult an den hemel fien ge— 

opent / ende De Engelen 

Godts opklinnmende ende 
nederbafende op Den Sone 

beg menfchen. 

Pet 9. Cauittel. 

—ES ap den derden dagh 

was daer een brunloft 

te Cana in Galileen: ende 
de moeder Jeſu was aldaer. 
2 Ende Jeſus was aack 

genoodt / ende fijne diſcipe⸗ 

fen / tat de brzunloft. 

„3 Ende als er wijn ner 

bracſt / fende de moeder Je⸗ 

fu tat hem/ Su en hebben 

geenen win. 
4 Tefuê fende tot haer / 

Pꝛouwe/ wat hebbe ick 

Euangelium Joannis. Fol. 1oo 

water / dat wijn geworden 

was / geproeft hadde / (ende 

Bu en wiſt niet van maer [de 
wijn} was / maer He dienaren 

dte het water gefchent had⸗ 

ben Suiften ’t/) fa riep De 
hofmeeſter den brundegom / 

ro Ende fende tot hem / 

Alle man fett eerft Den goe— 

ben wijmop/ ende wanneer 

men welgedroncken Heeft / 

alsdan den minderen : [maer | 

nu hebt den goeden tuijn tot 
nu toe bewaert. 
ir Dit beginſel der teeckter 

nen heeft Jeſus gedaen te 

Canain Galileen/ ende Heeft 
ſijne heerlickhent geopen— 
baert: ende fijne diſcipelen 

geloofden in hem, 
re Daer na gingh hu af nae 
Capernaum/ Gu ende fijne 
moeder / ende fijne broeders/ 

ende fijne difcipelen / ende 

en Gieben aldaer niet bele 

Danen. 

met u [te doen]? Müijne ure 

en is nogh niet geftamen. 
Sine moeder feude tat 

pe dienaers/ So wat bn ulies 
pen fat feggen/ [dat] doet. 13 Ende het Paſcha der 

6 Ende aldaer waren fet Joben was naeby/ ende Je⸗ 

ſteenen watervaten geftelt fus gingh op nae Jeruſalem. 

nae de renniginge Der Jo⸗ 14 Ende hu bondt in Ben 

den/ elct Goudende twee | Cempel bie offen/ ende ſcha⸗ 

ofte drie metreten. pen / ende dunven verkoch⸗ 

 Gefur fende tat Gaer /[ten/ende De wiſſelaers [daer | 

Puliet be watervaten met |fttende: 
ater. Ende fp Luidenfetot| 15 Ende een geeffel Lan 

boven toe. | toutukeng gemaeckt hehe 

8 Ende Hu fende tat haer /|bende/ dreef huſe alle unt den 

Schept nu/ ende draegt het Cempel / oock de fchapen en” 

tot en hafmeeſter / ende fp | de de affen : ende het geït der 

deroegen t. wiſſelaren ſtortede hu unt / 

Ais nude hofmeester Get lende Keerde * tafelen am. 
* 

$ 
e 4 16 Er 



Cay, 3. 
16 Ende hu fende tat de gez 

ne die De dunven verſtoch⸗ 
ten/ Neemt deſe dingen ban 
Gier wech: ende maeckt niet 

- Get hupá mijns Vaders tat 
een Gun ban koophandel. 

17 Ende fne Hifcipelen 
wierden indachtigh dat 'er 
geſchreven is / De nher wines 
bunt heeft mu verſlonden. 
18 De Laden antwoordden 

Euangelium Joannis. 
25 Ende dat hy niet ban 

naoden en hadde dat nemant 
getupgen foude Han Den I 
menfche/ want u ſelve wiſt 
wat in den menſche was. 

Het 3. Capittel. 
Nde Haer was een menz Jr 
fche unt de Pharifeen/ 

‘uien& name Waf Hicade- 
mus / een Overſte ber Loden. 
2 Deſe quam des nachts 

dan / ende ſenden tat Gem /|tat Jeſum / ende fende tat 
Wat teeckten taant qu oné/|hem/ Vabti/ my weten Hat 
vat an deſe Dingen doet? mu zijt een Ceeraar ban Godt 
ig Jeſus antwoordde ende | geſtamen: want niemant en 

fende tat haer : Bzeket deſen ſtan deſe teecttenen Haen Die 
Cempel / ende in drie Hagen [on doet / fa Bodt met hem 
fal ict denſelven oprechten. niet en ig. — 4 
oo De Laten fenden dan/) 3 Aeſus antwoordde ende 
Set en veertigh jaren is fende tat Gem/ Voozwaer/ 

{over} deſen Cempel nez 
bouwt /ende qn/ fult an bien 
in Drie banen oprechten? 
ar Maer Gufende [ dit] ban 

ben Cempel fijns lichaems. 
oe Daerom als hy opge⸗ 

ſtaen was van den dooden / 
wierden ſüne diſcipelen qez 
gachtinh / tat hu Hit tat 
Haer nefent hadde: ende ft 
geloofden be Scheift/ ende 
Het \maa2t/ dat Jeſus ge⸗ 
ſproſten hadde. 
23 Ende alt hete Jeruſa⸗ 

fem Waf / op Get Pafcha 
in het feeft/ geloofden bele 
in ſjnen name / fende fijne 
teecttenen Die hy Dede. 
og Maer Jeſus ſelbe en 
Getrouwde haer hemſelven 
niet/ am dat Gufe alte tende ; 

voorwaer fenge ick u/Cen zu 
bat nemant (wederom gebo⸗ 
ten worde/huen kan Get Ko⸗ 
ninckrijcke Godts niet ffen. 8 
4 Picodemur fende tat hem / 
Hoe kan een menthe gebo⸗ 
ten worden [nu] vudt zine 
te? Kan Gn oactt anbermael 
in ſjns moeders Guncit ins 
naen / ende gebaren worden? 

5 Aefut ant woordde / Poor⸗ 
waer/ vaorzwaer ſeggeicku/ 
So pemant niet gebaren en 
tua2t uut water ende Geeft / 
hu en kan in het Koninck⸗ 
rijcke Godts niet ingaen. 
6 Bet gene unt het vleeſch 

gebaren is [dat] is vleeſch 
ende het gene unt Den Geeſt 
geboren if / [dat] is Geeft. 
7 En verwondert u * 

a 



Cap. 3. Euangelium Joannis. Fol. ror 

bat ick u geſegt hebbe Gu-| 15 Op dat een negelicit die 

tieben maet Wederom ge—lin Gem gelooft / niet en here 

karen Warden. — berbe / maer het eeuwige 

8 Be wint blaeft waer Gee | leven hehe, 

nen Gu uil / ende qu Gaaet| 16 Want alſoo Lief heeft 

fijn gelunt / maer gu en Weet | Gaùt de Werelt gehaat / Hat 

niet van waer hu Komt /[hn fjnen eenighgeborenen 

ende waer hu henen gaet: Sane gegeven heeft / op dat 

alſoo is een pegelick die vut jeen vegelick Die in hem nez 

ben Geeft geboren if. taaft/ niet en verderve / maer 
g Picademug antwoorde |Het eeuwige leben helle. 

ne ende fende tat hem/ Doe) 17 Want Godt en beeft fij- 

konnen Befe binnen gefchtez [nen Saneniet gefonden in de 

den: ‘werelt / op dat Gude Werelt 
ro Jeſus antwoordde ende 

fende tot hem/ Zijt on een 
Leeraar Afraëik / ende en 
fueet gu Defe dingen niet: 
rr Paorwaer / voorwaer 

feggeicku/ Wu fpzeiten dat 
jun meten / ende getungen 
dat tun geffen heben: ende 
gulieden en neemt ong gez 
tungeniſſe niet aen. 

ra Indien ick ulieben de 
aerdſche dingen gefent heb— 
be/ ende gn niet en gelooft : 
hee fuit gu gelaoben / in: 
ien ict uiteden de hemel: 
fche faude ſeggen? 
13 Ende niemant en ik op⸗ 

gevaren ín Den hemel / dan 
— uut den hemel neder⸗ 
mekomen if / bnamelick] be 
Sone dek meufchen/ die 
in den hemel is. 
T4 Ende gelijck Moſes de 
lange in de woeſtine ber: 
aant heeft/ alſoo moet de 
Sane des menfchen ver— 

. 
4 

op dat de wereit daa? hem 
faude behauden wozden. 
18 Die in hem gelooft en 

wort niet veroordeelt / maer 
bie niet en gelooft is alreede 
veroordeelt: dewile Guuiet 
en heeft gelooft in den name 
des eenighgeboren Soons 
zodts. t 
19 Ende Hit if het oordeel / 

tat het licht in de Werelt ge⸗ 
amen if / ende de menſchen 

Gebben de dunſterniſſe liever 
gehabt ban Het licht: Want 
hare Werriten waren Kaas. 
oo Want- een vwegelick dir 

quaet doet / haet het licht / 
ende en ktomt tat het licht 

niet/ op dat fijne werckten 
uiet beftraft en \uagden. 
or Maer die de waerhent 

boet / komt tat het licht / 
ap dat fijne werckten apen” 
haer warden / dat fu in Bode 
gedaen zijn. 
ae Ba Hefen quam Jeſus 

5 enz bl 
2 

veroordeeſen ſaude / maer 



/ 
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ende fijne bifcipelen iu het 
fant ban Judea / ende ont: 
hieldt hem albaer met haer / 
ende doopte. | 
23 Ende Joannis doopte 

oac in Enon by Salim / dez 
wijle aldaer vele wateren 
waren : ende fm guamen 
daer ende wierden gedoopt. 
24. Want Joannes en tag 

nogh niet ín be gebanckes 
niſſe geworpen. 
25 Daer rees dan een vra⸗ 

ge [van eenige] unt de dis⸗ 
cipelen Joannis met de Hoz 
ben aber De renniginge. 
26 Ende fn guamen tat 

Joannem / ende fenden tat 
hem / Wabki/ Hie met u 
was aber Den Gaopdaen / 
welcſten wu getunygeniſſe 
gaeft/ ſiet die doopt / ende 
fn Komen alte tat hem. 
27 Joannes antwoordde 

ende ſende / Een menſche 
en fan geen dingh aenne— 
men / fa het Gem uut den 
hemel niet gegeven ſen 31. 
28 Gp ſelbe zijt mijne gez 

tungen / dat ick nefent heb⸗ 
be/ Acht en Gen de Chriſtus 
niet / maer bat ick voor hem 
henen untgeſonden ben. 
ag Die He brunt heeft ik De 
brundegom / maer De vrient 
des brundegoms / die ſtaet 
ende hem hoort / verblüdt 
ſich met Glijtfchap om de 

ftemme deë beundegoms. 
So is dan defe mijne blüt⸗ 
ſchap vervult geworden. 

5 

Euangelium Joannis. 
30 Hu moet waſſen / maer 

ick minder worden. 
sr Die Van haven Kamt/ 

ik boven alle: Die uut der 
aerden is [voortgekomen] / 
die ik unt Der aerden/ en- | 
be ſpreeckt unt Her aerden. 
Die uut den hemel famt/ | 
is boven alte. 
32 Ende 't gene hu geſien 

ende gehoort heeft / dat gez 
tungt hu: ende ſijn getunoe⸗ 
niſſe en neemt niemant aen. 

53 Die fijn getungeniſſe 
aengenamen heeft / die heeft 
verſegelt dat Godt waer-⸗ 
achtigh ia. 
34 Want dien Godt geſon⸗ 

beu heeft / die ſpreeckt De 
woorden Godts: ant Godt 
en geeft [hem] den Geeſt 
niet met mate. 
35 De Pader heeft en So⸗ 

ue lief / ende heeft alle din⸗ 
gen in fijne hant gegeven. 
36 Die in den Sane Ger 

looft / die heeft het eeuwige 
even: maer die Den Sone 
ongehoorſaem is / die en fal 
het leben niet fien; maer de 
taa2n Godts bijft op hem, 

Pet 4. Capittel. 
A dan de Deere ver— 

ftant / dat de Phariſeen 
gehoort hadden / dat Jeſus 
meer bifcipelen maeckte ens 
de doopte dan Joannes: 
a (Hoewel Hefus ſelve niet 

en doopte / maer fijne dis⸗ 
fpelen.) 

3 So Gerliet hu Judeam/ 
en⸗ 



Cap. 4 

ende gingh wederom Genen 
nae Galileen. 
4 Ende hu maeft haa? Sar 

marien gaen. 
5 Hu guam dan in een ſtadt 
ban Samarien / _genaemt 
Sichar / naebyg Get ſtuck 
lanté/ ’t welckt Jacob fijnen 

fane Joſeph oaf. 
6 &nde aïdaer was de fan” 

teune Jacobs. Jeſus dan 
bermoent zijnde ban de rey⸗ 
fe/ fat alſos neder neben de 
fantenne. et was ontrent 
de feite ure : 
7 Vaer guam een vbzouwe 

unt Samarien am fuater 
te putten. Jeſus ſende tot 
haer / Beeft mu te drincken. 
8 Pant fijne Hifcipelen 

waren Genen gegaen in de 
ſtadt / op dat fn fauden ſpijſe 
ſtoopen.) 
9 So ſende dan de Samari⸗ 

taenfche vr2ouwe tat hem / 

SEuangelium Joannis. Fol. 102 

am medete putten / endede 
put is diep: van waer hebt 
au dan het levende water? 

12 Zijt on meerder dan 
anfe Dader Jacob/ Hie ans 
ben put gegeven Heeft? enz 
be hu felbe heeft daer unt 
ned2ancken/ ende fijne kin— 
deren / ende fijn Lee. 
13 Jeſus antwoordde ende 

fende tat haer Een neder 
die tan dit water deinckt / 
fal wederom Hoften. 
14 Maer fa wie gedronc⸗ 

ken ſal hebben ban het mar 
ter dat ict hem geven fal/ 
bien en fat ín eeumighent 
uiet dorzſten: maer het wa⸗ 
ter dat ick hem ſal geben / 
fat in hem waden een fon- 
tene ban Mater ſpringende 
tat ín het eeuwige even. 
15 De beaute fende tot 
hem / Heere / geeft mu dat 
water / op dat mt niet en 

Hoe begeert gu / die een Jo⸗ dorſte / ende ick Gier niet en 
be zijt/ Lan mu deincken / [moet] omen am te putten. 

bie ick een Samaritaenfche 
vrouwe hen? Pant de Hoz 
ben en houden geen gemeyun⸗ 

fchap met be Samaritanen. 
ro Jeſus antwoordde ende 

fende tot haer / Indien ou 
de gave Godts ſtendet / ende 

16 Jeſus fende tot haer / 
Gaet Genen / roept uiven 
man / ende ſtomt hier. 
17 De vrouwe antwoordde 

ende fende / Acht en hebbe 
geenen man. Jeſus fende tot 
haer/ Gnu hebt wel gefent / 

wie Gu if / bie tat u ſegt / Act en hebbe geenen man. 

Geeft my drincken: fa ſoudt 

hu foude u levende wa⸗ 

tet gegeven Gebben. 

18 Want an hebt Lijf man” 

ban hem Gebben begeert / nen gehabt; ende Dien mt 
nu het / en if uwe man 
niet: bat hebt qu met waer⸗ 

ir De beouwe fende tot hent gefent. 
hem /Beere / gu en hebt niet ig Be vrouwe fende tot 

RG hem 



Cap. 4. 

hem / Heere / ick fie dat on 
een Propheet zijt. 

SEuangelium Joannis. 
Wat vrꝛaegt gu? afte Nat 
ſpreeckt gu met haer? 

oo Onje vaders hebben on) 28 So verliet He vrouwe 

deſen bergh aengebeden: dan haer watervat ende 

ende gnlieden feut/ Dat te gingh Genen in de ſtadt / 

Jeruſalem de plaetſe 
daer men moet aenbidden. 

is ende ſende tat De lieden / 
29 Komt / ſiet ven men— 

2Jeſus fende tat Haer /[frhe/ Hie mu geſegt heeft | 

Paouime / gelooft m / ded alles Wat ick gedaen heute: 

ure Hamt/ ‘wanneer dat que | Gé deſe niet De Chriſtus? 

lieden nach op deſen bergh / 
nach te Jerufalem / den Dar 
ber en fuit genbidden. 
oo Gnulieden aenbidt dat 

qu niet en weet / wy aen⸗ 
Gidben dat tun Weten : lant 
be ſalighent is uut be Gaden : 
23 Maer de ure Kant / enz 

be is nu/ wanneer De ware 
aenbidders ben Dader aen: 
bidden ſullen in meeft ende 

tuzerhent:; Want de Dader 
ſoecktt vocſt alfuicte / Die 

hem [alfoo] aenbidden. 
24 Godt ifeen geeft; ende 

bie hem aenbibben / Maer 
ten [hem] aenbidden iu geeft 
ende waerhent. 
25 De brꝛouwe fende tat 

hem/ Ach weet' bat De Mes⸗ 

flas tomt (Hie genaemt wort 

Chzꝛiſtus): wanneer die ſal 
geſramen zünn / fa ſal hu ons 
afte dingen verſtondigen. 

zo Sn dan gingen unt Ber 
ſtadt / ende quamen tat hem. 
31 Ende ondertuifchen bar 

ben Gem de Hifcipelen/ fen” 
nende / Kabbi/ eet. 
32 Maer hufende tat haer / 

Ickt hebbe een ſpijſe om te 
eten/ die gu niet en Meet: 
33 So ſenden dan De dis— 

cipeten tegen malkanderen / 
Heeft hem pemant te eten 
gebracht? 
34 Jeſus fende tat haer⸗ 
Pijn fuijfe £/ Hat ick dae 
ben wille bef genen Die mu 
nefanden Heeft / ende fn 
merck volbeenge. 
35 Sent unlieden niet / Det 

zin nogh wier maanden / en— 
be [dan] ſtomt de vouſt? 
Siet ich ſegge u/ Heft uwe 
oogen op / ende aeuſchouwt 
be landen: ant ſu fijn al 
reede Suit om te oogsten. 

26 fefut fende tat Haer/| 36 Ende die maeut ont⸗ 

Ack hen ’£/ Die met u ſpeeke. fangt faan/ ende vergadert 

27 Ende Daer op guamen vrucht ten eeuwigen lezen: - 

ffne difcipelen / 
wonderden haet 
een vbeouwe ſprackt: 
tang en fende niemant /l 37 

ende gers) ou 
bat Gu met blde / kende die zaent En 

Pach de Hie maent. 

bat hem te ſamen ver— 

Want Gier in if Hie 
— 



Cap. 4e 

ander is ’t Die zaent / ende 

een ander Die maent. 
38 Acht hebbe u untgeſon— 

den am te maegen ’t gene gt 

niet hearkendt en Get : an: 

dere Gebben 't bearbendt/ 
ende mu zijt tot haren at: 

tent ingegaen. 
39 Ende Gele der Samar 

_ritanen unt die ſtadt geloof⸗ 
dew in hem / am Get woort 
der vrzäuwe Die getunde / 

Pu heeft my geſegt alles 
wat icſt gedaen helle. 
40 Als Han de Samarita⸗ 

nen tat Gem gekomen wa— 
ren/ Haten fn Gem dat hu 
Gut Gare bleve: ende Gu bleef) 48 A 
aldaer twee Dagen. 
41 Ende daer. geloofden: 
der veel meer am fijns 
woorts wille. 
42 Ende ſenden tat de vzou⸗ 
we / Wp en gelooven niet 
meer am uwes ſeggens wil—⸗ 
ie: want tun ſelbe hebben 
[hem] gehoort/ ende we—⸗ 
ten dat deſe waerlicſt is De 
Chaiftur / de Saliomalter 
der werelt. 
43 Ende na be tivee Danen 
giügh hu ban daer / ende 
gingh Genen nae Galileen. 
ga Want Jeſus heeft ſelve 
getumat/ dat een Propheet 
i engen vaderlant geen 
eere en Geeft. 
45 Als Gu Han in Galileen 
nuam / ontfingen hem de 
Galileers / geften hebbende 

Euangelium Joannis. 

ſpreucke waerachtigh/ Eenjalle de 

Fol. 103 

dingen / die hu te 
Jeruſalem ap het feeit ge 
daen hadde: want aackt fl 

waren tat het feeft gegaen. 
46 Sa quam dan Jeſus 

wederam tat Cana in Galie 
teen / Haer hu het later {uijn 
gemaecſtt hadde, Ende daer 
was een felter Koniucktlicſt 
[Hovelingh] / Suieng fonte 
ſtranck was te Capernaun. 
47 Defe gehoort hebben⸗ 

be dat Jeſus unt Ludea in 

Galileen quam / gingh tet 
hem / ende badt hem dat hu 
afguame/ ende fijnen (ane 

gefant maeckte : lant hu 

{taat ap fijn ftechen. 
efus dan fende tat hem/ 

Cen zu dat gulieden teec⸗ 
kenen ende wonderen fiet / 

fa en fuit gu niet geloven. 
49 De Konincklicke [Hove- 

lingh ſende tat hem / Deere / 
ſtomt af eer mijn kint ſterft. 
zo Jeſus fende tat hem / 

Gaet henen / uw ſone teeft. 
Ende be menſche geloafde 
het wmoort / dat Jeſus tat Gem 
ſende / ende gingh henen. 
sr Ende als hu nu afginoh/ 
quamen hem ſüne dieuft- 
ſinechten te gemoet / ende 
boodſchapten / ſeggende/ 
Uw Hint leeft. 
52 Sa vraegde Gu dan ban 
haer deure/ in welcke Get 
beter met hem gewozrden 
wassende fp enden tat Gem 
Gifteren te feven uren ver— 
liet hem De Kaate. 

7 
A 
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53 Be haber bekende dan/) 7 De krancke antwoordde 
gat het op deſelve ure [was] hem / Deere / ick eu hebbe 

in dewelckte Jeſus tat hem niet een menfche am my te 

nefeat hadde / Uw (ane Leeft: | werpen in het badtwater/ 

Ende Gu geloofde ſelve / en⸗ wanneer Get water beroert 
de fijn gedeel huns. maat: ende terwijſe ick ko⸗ 

z4 Dit tweerde teeckten heeft me/ fa daelt een ander voor 
Jeſus wederom gedaen / als mu neder. J 
fu unt Judea in Galileen) 8 Jeſus fende tot hem/ | 
geſtamen was. Staet op / neemt uw bed: | 

Pet 5. Capittel. bekken opende wandelt. 
Y defen tar een feeft| 9 Ende terftant wiert de 
ver Gaden/ ende Jeſus menfche gefant/ ende nam 

gingh op nae Jeruſalem. ſün beddeſten ox / ende wan⸗ 

o Ende daer is te Jeruſa⸗ delde. Ende Get was Sab⸗ 

tem aen be fchaeps[poorte]| hath op denſelven dag). 

een Gaûtfuater / bet Smeïck| ro De Loden fenden dan 
in ’t HBebzeeufchtaegenaemt|tat den genen Die penefen 

wat Vethesda / hebbende maf / Bet is Sabbath / ten: 

vijf ſalen. is u niet geoorloft het bed⸗ 

3 An defelve lagh een groo⸗deſten te dragen. 

te menigte van francke/| zr Hn antwoordde haer/ 

blinde/ ſtreupele / verdozde / Die mu geſont gemaeckt 

wachtende op De roeringe heeft / Die heeft mt geſegt / 

des waters. Neemt uw beddekſen op / 

4 Want een Engel daelde ende wandelt. 
neder op feïteren tijt in dat|' 12 Sn beaegden hem dan/ 

badtwater / ende beroerde) Pie if de menfche/ Die uge— 

het water: Die dan eerſt ſegt heeft / Beemt uw bed⸗ 

daer inguam na de beroe⸗deſten op / ende wandelt? 
ringe van Get water / Hie) 13 Ende die geſont gemaeckt 

wiert gefant / van wat ſierſt⸗ was en wiſt niet fuite Gu wak; 

te hu oockt behangen Wa. | want Jeſus Was ontweer⸗ 

5 Ende aldaer tag een fekter | fen / alſog Daer een [groote] 

menſche bie acht en dertigh ſchare in die plaetfe was. 

jaren franck gelegen hadde. 14 Daer na Landt hem Je⸗ 

6 Jeſus fende deſen lig⸗ ſus in ben Tempel / ende ſen⸗ 

men / ende fuetende bat hu) de tat hem / Siet / nu zijt 

uu fangen tijt gelegen Gad-|gefant geworden: en ſon⸗ 

be/ fende tat hem / Wilt digt niet meer / op Dat u 

gu gefant worden? niet wat ergersen oefe 
15 De 

— — — 
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Cap. 5. 
15 De menfche gingh he— 

Euangeltum Joannis. Fol. 104 
oe Want aatk de Wader 

nen / ende boodſchapte den |en oordeelt niemant / maer 
Gaden / dat het Jeſus was heeft alte het oo2deel den 
die hem geſont gemaeckt 
haùde. 
16 Ende daerom vervolg⸗ 

den De Loden Jeſum/ ende 
ſochten hemte dooden / om 
dat hu defe Dingen op Den 
Sabbath dede. 

17 Ende Jeſus antwoord⸗ 
| be haet) Mijn Pader ‘uerckt 
tat nu toe/ ende ick werc⸗ 
fte [oock]. 
18 Daeram fachten dan de 

Joden te meer Gem te Hanz 
den / am Dat hu niet alleen 
den Sabbath brack/ maer 
aack fende dat Godt fijn enz 
gen Pader was / hemſelven 
Gade even gelijckt maſtende. 
19 Jeſus dan antwoordde/ 

ende fende tat haer / Voor⸗ 

Sone gegebven: 
23 Oy dat fn alle ben Sane 

eeren/ gelijcit fm den Wader 
geren. Die den Sane niet 
en eert / en eert Den Vader 
niet bie hem gefanden Geeft. 
og Voorwaer / voorwaer 

fenge ict u/ Die mijn woort 
haa2t/ ende gelooft hem die 
mu geſonden heeft / Hie heeft 
het eeuwige leben / ende en 
famt niet in de verdoeme— 
niffe: maer ig unt den Haat 
abergegaen in Get Tebben. 
25 Paarwaer/ voorwaer 

ſegge ict u/ De ure Komt 
ende ik nu / wanneer de 
doode ſullen hooren de ſtem⸗ 
me des Soons Godts/ en” 
de dieſe gehoort Hebben / 

waer / voorzwaer ſegge icſt ſullen leben. 
u/ De Sone en kan niets— 26 Want gelijck He Pader 
ban hemſelven doen / tenlhet leven Heeft in hewſel— 
3u Gu Hen Wader dat fiet) Gen / alfoa heeft hu oock ben 
daen : Want fa wat biel Sane gemeen het Teen te 
Haet/ 't ſelbe Doet oock He | hebben in hemfelben : 
Sone desgelijcks. 
oo Want de Vader heeft 

den Sone lief / ende toont 
hem alles wat hun doet: 
ende hu fal hem grooter 
wercken toonen Dan defe / 
ap dat au u verwonderet. 
ar Want gelijck He War 

be doode optueekt ende 
levendigh maeckt / alfaa 
maeckt oock de Sane les 
vendigh bie hu tuil, 

27 Ende Heeft Gem macht 
gegeven oock gerichte te 
houden / am dat nun Dek 
menfchen Sane if. 
28 En verwondert u daer 

niet aber: want be ure komt/ 
in Suelcke alie Hie in De gra— 
ben zijn fijne ſtemme ſullen 
haaren: ——— 
og Ende ſullen untgaen/ 

die het goede gedaen hebben 
tot de opſtandinge hes ig 

ens 



_ daen Gebben tat de opftan 

van Joannis. Want de werc⸗ 

Cap. 5. Euangelfum Joannis. | di 

beng: ende die het quade ge⸗37 Ende He Pader Hie mu 
geſonden Heeft / Hie Geeft 

felse van mp getuugt. Ot 
en Heat noch fijne ſtemme 

aut gehoort / nach fijne ge⸗ 
daente geffen. — 
58 Ende fijn woort en heft 

Dinge der verdoemeniſſe. 
go Ack en an Lan mn felz 

ven niets boen. Gelijck ick 

hoore / dordeele ick; ende 
mijn oordeel is rechtveer⸗ 

vigh : want ict en ſoecke 

niet mijnen witte / maer den 

wille Bek Vaders / Die mu 

geſonden Geeft. 
sr Indien ictt ban mt ſel⸗ 

ven getunge / mijn getunge⸗ 

nijfe en ig niet waerachtigh. 
32 Daer ik een ander Die 

van mu getungt / ende ick 

‘eet’ Bat Het getnnaeniffe 

t welckſt hh Lan mu Her 

tungt waerachtigh is. 

33 Gulieden hebt tat Jo⸗ 

annem veſonden / ende hy 

heeft der waerhent getun⸗ 

geniſſe gegeten. 
34 Doch ickt en neme geen 

getungeniſſe ban een Meur 

fche: maer Dit ſegge ict / 

am dat nulieben ſoudt Hez 

Gouden worden. 
35 Wu was een brzandende 

ende lichtende keerſe: eude 

gu Get ulieden voor eenen 

fragten tijt in fijn licht wil⸗ 

ten verheugen. 
36 Maer ictt hebbe een ge⸗ 

tũngeniſſe meerder ban [dat] 

gu dien niet en gelaaft/ Dien — 

hu geſonden heeft. 

ſelue het eeuwige ſeven te 

heben: ende die zjn 't gie 

tan ma getungen. 
40 Ende gu en Wilt tat wt 

niet Fmnen/ ap Dat au 't 

teven moogt hebben. 
ar Geit en neme meen eere 

han menschen : 
42Maer ick Benue ulie⸗ 
gen / Hat an De liefde Godts 
in uſelven niet en Get. 
43 Actt Gen gekomen in den 

name mijns Vaders/ ende 

an en neemt mu niet aen & 

fa een ander ſtomt fu ſjnen 

engenen name/ dien fuit gu 
aennemen. 
44 Bae font qu geldoven/ 

tie an eere ban malſtanderen 

neemt / enùe de eere die han 

Godt alleenis/ niet en ſoeckt? 

45 En mennt niet dat fci u 
verklagen fat ben Dader : 

die u verklaegt if Moſes/ 
opwelcken gugehoopt hebt. 
46 Want indien gu Moſi 

geloofdet / fa foudt gu mt 

deldoven. Pant hu Heeft 
ban mp geſcheeven. ij 

47 

ken die mu De Pader gegeten 

heeft am Die te volbrengen / 

deſelve wercken Die ick Doe 

getupgen van mu / dat mt 

ge Vader nefanden heeft. …— EN 
Maer 

gu niet in u bljvende: want 

39 Onderſoeckt de Schrif⸗ 

ten/ / want gu mennt in des || 
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Cap. 6. Euangelium Joamis. 

IR Pis 

Fol. 105 

47 Maer fa mt fijne Schrif⸗ | de menfchen nederſitten: enz 
tenniet en gelooft / hae fult 
gu mijne woorden gelooven? 
Het 6. Capittel. 
N deſen vertrockt Jeſus 

aber De zee Gan Gali— 
lea / Suelchte is [de zee] van 
Ciberias. 

a Ende hem volgde een 
nraate fcharte / om Hat ſy 

‚… 

fijne teeckenen fagen/ die 
hu dede aen De Francke. 

3 Ende Jeſus gingh op 
ben Gergh/ ende ſat aldaer 
neder met fijne diſcipelen. 
4 &nde het Pafcha/ Het 

feeſt der Joden/ Mas naeby. 
5 Jeſus dan de dogen op⸗ 

heffende / ende ſiende dat een 
nraate fchare tat hem guam/ 
fende tat Philinhum/ Wan 
Saer ſullen wu brooden ſtoo⸗ 
pen / ap dat deſe eten mogen? 
6 (Doch dit ſende hu hem 

de Daer was veel gras in Die 
plaetſe. So ſaten dan de 
mannen neder / antrent vijf 
dunſent in 't getal. 

11 Ende Jeſus nam de 
brooden/ ende gedancktt heb⸗ 
bende denlde hyſe den diſci— 
gelen / ende He diſcipelen ben 
genen Die nedergefeten wa— 
ren: desgelijckts aackt han De 
viſchſtens / ſoo bete fn wilden. 

12 Ende als fm verſadigt 
waren/ fende hu tat fijne dis⸗ 
cipelen/ Vergadertde over⸗ 
gefchatene brocſten/ op Dat 
‘er niets verloren en Hag. 
13 Su bergaderdenje ban / 

ende Gulden twaelf Korben 
met brocſten ban He vijf ger” 
ften G2oaden / welche over— 
gefchaten Waren Den genen 
die gemeten hadden. 
14 De menfchen dan gez 

beproevende: want hu wiſt ſien hebbende het trecken 
felbe wat Gu doen faude.) dat Jeſus gedaen hadde / 
7 Philippus antwoorzdde ſenden / Defe ik waerlick 

hem/ Vodr twee hondert de Propheet / Die in De 
penningen beoot en if deſe werelt Komen ſoude. 
niet gengegh/ op dat een 15 Jeſus dan wetende dat 
penelicht tan haer een ene | (rt ſouden Kamen / ende hem 
nigh neme. 
8 Eén ban fijne difciner 
len / [namelick] Andzeas/ 
de broeder Simonis Petri/ 
fende tat hem / 
9 Pier is een jongsten / dat 

vijf gerften brooden Geeft / 
ende twee viſchtens: maer 
wat zijn deſe onder ſoo vele? 
10 Ende Jeſus fende/Dact 

—— 

met gewelt nemen op dat 
fn hem Koningh maeckten / 
ontweeckt wederom ap Den 
bergh / hu ſelve alleen. 
16 Ende als het avont ge— 

warden was / gingen fijne 
diſcipelen af nae De zee. 
17 Ende ín het fchin ge— 

gaen zijnde guamen fn aber 
de zee nae — 

enz 



Cau. 6. Euangelium Joannis. | 

Ende Get was alreede dun⸗ fa gingen fp oock in De ſche⸗ 

ſter geworden/ende Jeſus en pen / ende guamen te Ca: | 

was rat haer niet geftamen. | pernaum / faeckende Jeſ
um. 

18 Ende De zee verhief) 25 Ende als ſu hem gevan⸗ 

haer / overmits Daer een den handen ouer de zee / ſen⸗ 

groote wint waende. den fn tat hem / Kabbi / wan⸗ 

19 Ende als fn ontrent neer zt ou hier gekomen? 

vijf eu twintigh afte dertig | 26 Jeſus antw
oordde haer 

ſtadien gevaren waren / ſa⸗ ende feude / PNoorwaer/voor⸗ 

gen ſu Jeſum wandelende | maer ſegge ick u / Gu ſoeckt 

op de zee / ende amende |mu/ niet om Dat gu teeckes 

úu Get ſchin / ende fn Wiers nen geften hebt maer am 

ven bevzeeſt. gat gu vande bzooden gege⸗ 

oo Maer hu ſende tat haer/ | ten heit / ende verſadigt zijt. | 

Acht ben t/ en zijt niet be⸗ 27 Werkt niet [om] de 

zeeft. ſpijſe die vernaet / maer{[om |] 

or Su hebben dan hem jde ſpüſe die Glift tatin het 

gewilſiglickt in het fchip ge⸗ eeuwige teven / Sueïcke De 

namen: ende terftant guam Sone bek menschen ulieden 

het ſchin aen het lant / daer geven ſat: want deſen heeft 

fp nae toe voeren. Sodt He Vader verſegelt. 

oo Dek anderen daegs De 03 Sp fenden dan tat Gem / 

fchare/die aen d andere zijne | Wat ſullen
 up Hoen / op dat 

per zee ſtont / fiende dat ale | wu Be wercken Godts mas 

daer geen Ander fcheepken |gen wercken? | 

en was ban Dat eene/ Daet) 29 Jeſus antwoordde enz 

fijne diſcipelen ingegaen war de fende tot haer/ Dit ik 

ren / ende dat Ieſus met ſj⸗ | het werck Godts/ dat gu 

ne biſcipelen in dat ſcheep⸗ geloovet in hem / dien fn 

ken niet en was gegaen /|gefanden heeft. 

maer [dat ]fjne diſcipelen alz| 30 Su ſenden dan tat hem / 

teen wechgevaren Waren: Wat teecken doet gu Dan / op 

23 (Doch Daer quamen bat wu het magen fen / ende 

andere ſcheepeſtens van Ci [u gelooven? Wat werckt ou © 

herias naebu De plaetfe daer 31 Onfe vaders Gebben 

fn Get Goat gegeten had⸗het Manna gegeten in de 

den / als De Heere nedanckt uaeftijne : geljck geſchre⸗ 

hadde.) Gen is / Hu aaf haer 't broot 

24 Doe dan He ſchare fagt |uut den hemel te eten. 

gat Jeſus aldaer niet EM} 32 Jeſus dan fende tat 

was / nach fijne diſcipelen / haer /
 Vooꝛwaer / J 

eg⸗ 



Cap. 6. Euangelium Koannië. Fol. 106 
ſegge icku/ Moſesſen Heeft | hebbe: ende ick ſal hem op⸗ 
u met gegeven Get bzoot wecken ten unterſten dage. 

unt Ben hemel: maer mijn| 41 De Loden dan murmu⸗ 
Pater geeft u dat ware kaat | reerden ober hem / oM Hat 
unt Ben hemel. hu mefent haddbe/ Actt hen 
33 Want het baat Godts | het broot dat unt den hemel 
ik Gu die unt Den hemel nez | nebergedaelt if. 
derdaelt / ende Hie Der we— 
relt het eben geeft. 

34 Su ſenden dan tat hem/ 
Peere)/ geeft ank altijt dit 
Boat. 
35 Ende Jeſus fende tot 
haer/ Get ben Get broot dek 
Teven: die tot my Komt / 
en fat geenſins hongeren / 
ende die ín mu gelooft / en 
fat nimmermeer dozſten. 
36 Maer ick hebbe u ge⸗ 
ſegt / dat gu mu oackt geffen 
hebt/ende gu en gelooft niet. 
37 Al Mat mn de Vader 

geeft fal tat my Kamen: enz 
de die tat mu Kamt/ en fal 
ict geenſins untwerpen. 
38 Want icſt ben uut den 

hemel nedergedaelt / niet 
ap dat ict mijnen tille faude 
Haen / maer den wille dek nez 
wen die mp geſonden Geeft. 
39 Ende dit if De wille Dek 

WPaderg Hie mu gefunden 

42 Ende fmfenden/ As bez 
fe niet Jeſus De fane Jo— 
ſephs / wiens Gaber ende 
moeder tur Rennen ? Doe 
fent deſe dan / Acti ben unt 
den hemel nedergedaelt 2 
43 Jeſus antwoordde dan / 

ende fende tat haer / En 
murmureert niet ander malz 
anderen. 
44 Piemant en Kan tat my 

ſtomen / ten zu dat de Dader 
die mu nefanden heeft/ hem 
trecke: ende ickt fat hem op⸗ 
wecken ten unterſten dage. 
45 Daer ik gefchaeben in 

de Propheten / Ende fu ful- 
{en alte ban Godt gelrert 
zijn. Cen pegelictt dan die 
ied ban den Vader ge— 
aa2t/ ende geleert Heeft / 

die Komt tot mu. 
46 Wiet dat nemant Den 

Pader geffen Heeft / dan dir 
ban Godt is: defe heeft den 

beeft / bat alat hu munes| Dader gefien. 
geben heeft/ ick daer unt niet | 47 Voorwaer / voorwaerſeg⸗ 
en berliefe/ maer het ſelve geicktu/ Diein mu gelooft / 
oplmecke ten uuterften dage. | heeft het eeuwige feben. 
40 Ende dit if de wille des 48 Acht Hen Get boat dek 

genen die mp gefanden heeft / evens. 

gelaaft/ bet eeuwige leben 

49 we baders heben het dat een gegelick bie ben So⸗ 
by Gulut/ ende in hem Manna gegeten in be toer 

ſtijne / ende fn zijn vefta2ben. 
zo Dit 



Cap. 6. 
zo Dit ishet broot Dat uit 

ben hemel nederdaelt/ op 
gat be menſche daer banete / 
ende niet en ſterve. 
zr Geit Gen bat levende 

bzoot/ dat uit ben hemel 
nedergedaelt ik: fa nemant 
van dit broot eet / Die fal in 

_ der eeuwighent eben, Ende 

Get broot dat ick neben fal / 
is mijn vleeſch / Get welſck 
irſt geven ſal vooz het leven 
der werelt. 
52 De Joden dan ſtreden 

ander maſſtanderen/ ſeg⸗ 

nende / Dae kan ons deſe 
[fijn] vleeſch te eten neben? 

53 Jeſus dan ſende tat 

Gaer / Voorwaer / voorwaer 
ſegge ick ulieden / Teu zu dat 
nu het vleeſch Dek Soons 

des menfchen etet / ende fijn 

Giaet drzinuckſtet / fa en helt 
ga geen leen in uſelven. 
54 Die mijn Gleefch eet / 

ende mijn binet drinckt / Die 
heeft Get eeuwige Teven : 
ende ictt fat Gem opwecſkten 
ten unterſten Dane. 
55 Want mün vleeſch if 

waerlick fmijfe / ende mju 

Woet is waerlick dranctt. 
56 Die mijn vleeſch eet / en⸗ 

de wijn bloet Heincitt/ Die 
Blijft in wan / ende irſt in Gem. 
57 Gelickerwijs mu De ler 

bende Vader gefonden Heeft / 
ende íctt leve Hoog ben Par 
ber: [alfoo] bie meet / Dez 
ſelve fat teven Daag my. 
58 Dit is het bzaat bat uut 

Euangelium Joannis. 

ben hemel nedergedaelt is. 
Piet gelijck uwe baders het 
Manũa gegeten Gebben / 
ende zijn geſtozven: Die Lit 
broot eet / fal in Der eeu— 
wighent leben. 
59 Deſe Hingen fende Guin 

be Sunagoge/ leerende te 
Cagernaum, | 
60 Pele tan Lan fijne diſci⸗ 

pelen [dit] haarende/ fet 
den/ Deſe reden is hart: 
wie kan deſelve hooren? 
61 Jeſus nu wetende Gt | 

hemſelven / Hat ſüne diſci⸗ 

pelen daer over murmu— 
reerden / fende hu tat haer / 
Ergert ulieden Dit 7 p 
62 [Wat foude ’t] Han [zijn] 

fa an Den Sane Hek men⸗ 
ſchen ſaget opvaren daer 
Gu te vooren was? 
63' De Geeft ik ’t bie lee 
vendigh maeckt: het vleeſch 
en ig niet vut. De wooz⸗ 
gen die ict tat u fuzeke zijn 
geeft ende zijn leben. iN 
64 Maer daer zijn ſommi⸗ 

ge Gan ulieden Hie niet en 
geldoven. Want Jeſus Wijt 
ran Den beginne/ wie ſy 
waren die niet en geloofden / 

ende wie hu was Hie hem 
verraden ſoude. 
65 Ende Gu ſende / Daer⸗ 
am hebbe icſt u geſegt dat 
niemant tat mu Kamen en 
ſtan / ten 3m dat het hem gez 
geven zu ban mijnen Dader. 
66 Van daen af vingen bele 

ſijner difcipelen tr rugge/ 
enz 



Cay. * Euangelium Joannis. 
“ende en wandelden niet meer 
met hiaten 

67 Jeſus dan fende tat he 
twaelve / Wilt gnlieden aack 
níet wechgaen? 
68 Simon Petrus dan ante 
woordde hem / Weere/ tat 
wien ſullen fun henen gaen? 
mn hebt de woorden des eeu⸗ 
wigen levens: 
69 Ende fun hebben gelooft 
ende beſtent/ dat nu zijt de 
Chꝛiſtus/ de Sane dek ſe— 
bendigen Godts. 

Folſ. 107 

licht ban hem fpeeke. Andien 
au deſe binnen doet / fa open” 
haert uſelven aen De werelt. 
5 Want aack fijne broeders 

en geloofden niet m Gem. 
6 Jeſus dan fende tot hHaer/ 

Mijn tijt enisnogh niet hier: 
maer uw tijt is altijt berendt. 
7 De werelt en Han uliez 

ven niet haten / maer mu 
haet 1 / am Hat ick ban 
befeiue getunge / dat hare 
wercken boos zijn. 
3 Gaet guiteven op tat dit 

70 Jeſus antwoordde haer / feeſt: ick en gae nogh niet 
Eu hebbe ick niet u twaelve op tat dit feefe/ Want mijn 
untberkoren / ende één uut | tijt en is nogh niet verbuit. 

u is een dunvel? 9 Ende als hu deſe dingen 
7 Endehnu ſende [dit van] tat haer geſegt hadde/ bieef 
Fidas Simonis Iſcariot. Hu in Galilea. 
Want deſe faude hem ver⸗10 Maer att fijne broeders 
raden / zijnde Één ban Del opgegaen waren, doe gingh 
twaelve. hu dock ſelve ap tat Get feeſt⸗/ 
F Det 7. Capittel. niet opentlicit / maer alá in ’t 
| Et oe na deſen wandelde verborgen. 

Jeſus in Galilea: lant) rr De Joden dan ſochten 
hu en wilde in Judea niet) Gem in het feeft/ ende ſen— 
wandelen / am dat be Gaden 
hem fachten te dooden. 
2 Ende het feeft der Joden/ 

den / Waer ik hu? 
12 Ende Daer was Geel 

gemurmels van hem onder 
namelick] Be [Loof Jhutten- 
ſettinge/ was nach. 
3 Su fenden dan fijne brzoe⸗ 
ders tot hem / vertrecſktt van 
hier / ende gaet Genen in Ju⸗ 
Beam / op dat oackt uwe difciz 
gelen uive wercken magen 

be fcharen. Sommige fen 
ben / Duik gaet: ende ane 
dere ſenden/ Jeen; maer 
Gu verſent De fchare. 
13 Nochtans en ſprack 

niemant vrumoedelick Lan 
hem/ am de beeft ber Loden. 

ae auwen / Die gu doet. 14 Darch als het nu in het 
4 Want niemant en doet midden ban het feeft Was / 

net in t verborgen/ ende ſo gingh Jeſus op in den 
ſoeckt ſeſlve bat men opent⸗ Cempel/ ende leerde. 

15 * 
En 



oo Vaeram Moſes Geeft 

nr 47 

Cap. 7. Euangelium Joannis. | 

15 Ende de Loden verwan⸗ worde / zijt au toornigh op 

derden haer / feggende/Boe|mu/ dat ick eenen geheelen 

tueet defe be Schaiften / Haer | menfche gefant gemaeckt 

hufe niet geleert en Heeft > hebbe op Den Sabbath? 

16 Jeſus antwoordde haer / 24 Én oogdeelt niet na het 

ende fende / Alijn teere en is aenfien / maer oagdeelt een 

mijne niet/ maer Dek genen rechtveerdigh oordeel. 

die mp geſonden heeft. 25 Sommige ban uut die 

17 So nemant wil deſſelfs | ban Feruſalem ſenden En 

wille boen/ Hie ſal ban deſe is deſe niet dien fp ſoecken 

feere Gekennen/ of fp uut te dooden: ì 

Gade is / Han [of] ick Lan) 26 Ende fet /. Gu fpeeeckt 

my ſelven ſprekte. vrumoedelickt / ende fm en 

3 Die ban hemſelven ſeggen hem niet. Souden 

ſpreeckt / faeckt fijn engen) nu fuel he Overſte waerlickt 

eere / maer die be eere faeckt | Weten /dat deſe waerlick 

des genen die hem geſondenis De Chꝛiſtus? | 

heeft / die if Wwaerachtinh/| 27 Bach defen weten Tur 

ende geen ongerechtighent van Waer huig: maer De 

en is in hem, Theiſtus wanneer hu fas 

19 &n Geeft Moſes u niet | men fal/ fa en fat niemant 

de wet gegewen/ ende nies | weten ban ‘vaer hu is. | 

mant tan uendoette wet?) 28 Jeſus bau tiep in Den 

mat ſoeckt ou me te dooden? Cempel / ſeerende ende fen: 

oo De fchare anttwanghie | gende / Ende qu Kent my / 

ende ſende Gu hebt ben dupe | ende OU weet han waer ick 

bet / wie faeckt ute dooden? | ben : enge ict en hen ban 

or Jeſus antwoordde ende | Mt ſelven niet geſtamen / 

fende tot haer Eén werck maer Gu is waerachtigh die 

hebbe ick gedaen / ende gu mu gefanden BHeeft/ welc⸗ 

verwondert u alle. fen gulieden niet en Hent, 

og Maer ick Henne hem/ 

mant ick ben ban hem / ens 

pe hj heeft my gefanden. 

zo Sn fachten hem ban te 

— 

a Gerdi 

Re En Pe 

ulieden de Befnijdeniffe Dez 

geven / (miet datje uut Moſe 

i8/ maer uut Den Haderen ) 

ende nu beſnüdt een menſche grijpen ; maer niemant en 

op den Sabbath. ffaenh be hant aen hem / 

23 Indien een menfche de | want fijne ure en was nogh 

Beſnijdeniſſe ontfangt ap niet gekomen. 

ben Sabbath / op dat dewet 31 Ende bele uitt De ſcha⸗ 

Moͤfis niet gebzroſten en re geloofden in hem/ ende 
ſen⸗ 



Can. 7. 
fenben/ Wanneer de Cij2iz 
ſtüs fat geltamen zijn / (al 
hu aockt meer teeckenen 
boen Dan die/ Suelckte deſe 
gedaen heeft 2 
32 De Pharifeen hoorden 

bat de fchare Hit ban hem 
murmelde: ende De Phari⸗ 
feen ende de Oberpzieiters 
fanden dienaren / op dat ſu 
hem ariĳpen fauden. _ 

Euangelium Joannis. Fol. 108 

ters ſullen uut ſijnen bunck 
inenen. kr 
39 (Ende dit fende hu van 

ben Geeft / den welcken ont⸗ 
fangen fauden die in hem gez 
{aafsen. Want de Wenlige 
Geeſt en was nogh niet / 
overmits Jeſus nogh niet 
verheerlicſtt en was. 
40Vele dan unt He ſchare deſe 
reden hoorende ſenden / De⸗ 

33 Jeſus dan fende tat haer/ fe is waerlick be Propheet. 

Nogh eenen tlennen tĳt| 41 Andere ſenden / Deſe is 

Ben ickt bu u/ ende ict gaede Chriſtus. Ende andere 

benen tat den genen Die mu 
nefanden heeft. 

feuden / Sal Han de Thai 
ſtuüs vat Galilea Komen 2 

34 Gn fuit mu faeckten /| 42 En ſegt de Scheift niet / 

ende gn en fuit [my] niet 
winden; ende Haer ick Gen / 
en Kont ou niet Komen. 

3 Oe Joden dan enden tat 
malſtanderen / Vaer fal deſe 
Genen gaen /dat un hem niet 

enſullen vinden? Sal hu tat 
Be verſtraude Grieckten gaen/ 
ende de Briecken ieeren 2 

_ 36 Wat if Hit voor ven 
reden / die hu geſegt Geeft / 
Gu fuit mu faecken / ende 
eu fuit [my] uiet binden: 
ende Daer ick ben / en fant 
on niet kamen? 
__ 37 Ende op Den Taetften 
_Baah/ [zijnde] ben grooten 
[dagh] des feest / ftant Je⸗ 
{ug ende vien / femgende / 
So pemant doeftet / die 
fame tot mm ende derincke. 
38 Die in nm gelooft / ge⸗ 

lijckterwijs· de Schzift feat / 
ftraamen deë levenden wa—⸗ 

dat de Chꝛiſtus Kamen fal 
uut den zade Dabids/ ende 
ban Het vleck Bethlehem / 
daer David was? 
43 Daer wiert dan twee⸗ 

drzacht ander de ſchare om 
fijnent wille. 
44 Ende fammige tan haer 

wilden hem oriĳjpen : maer 
niemant en floegh de han— 
ben aen hem. 
45 De Hienaerk dan guar 

men tat de Oberpziefterk enz 
be Phariſeen: ende die ſen— 
den tat haer/ Waeram en 
hebt om hem niet gebzacht 2 
46 De dienaers antwoord⸗ 

den / Pont en heeft een 
menfche alfoo gefp2aken / 
gelijck deſe menfche. 
47 De Pharifeen dan ante 

wmaa2dden haer/ Zijt oock 
gunlieden verlendt? 
48 Heeft pemant uut He 

Obers 



Cay. 8. 

Ouerſte in hem gelooft? 

_afte uut be Phariſeen? 

49 APaer defe ſchare / Hie 
he wet wiet en Sueet / is 
vervloeckt. | 

zo Nicodemus fende ta 
haer / welcke dek nachte tat 
hem geftamen \uaf/ zijnde 

één uut haer / 
zr Gozdeelt oock anfe wet 

gen menfche/ ten zu datſe 
eerſt ban hem gehoozt Heeft / 
ente berftaet wat hu Doet? 
5e Su antwoordden ende 

ſenden tat hem / Zit nu aackt 
wat Galilea? Onderfaeckten- 

deſiet/ Hat unt Galilea geen 
Proypheet opgeftaen en is. 
53 Ende een pegelick gingh 

benen nae fijn hunt. 

Det 8. Capittel, 
Her Jeſus gingh nae 
ben olifbergh. 

a Ende des morgens vroegh 
guam Ga Wederom in den 
Tempel / ende afte Get bolck 
guam tat Gem/ ende neberz 
gefeten zijnde teerde hu haer. 
3 Ende be Schziftneleerde 

ende be Phärcifeen beachten 
tat hem een v2ouwe in over⸗ 
Spel gegrepen: 
4 Ende haer neftelt hebben: 

de ín ’t midden / fenden ſy tat 
hem / Meeſter / deſe vrou⸗ 
we is on he daet ſelve gegre⸗ 

pen/ overſpel begaende. 
5 Ende Moſes Geeft ous 

in be wet geboden/ dat de 
ſulcke geſteenigt ſullen woz⸗ 
den: On ban/ wat ſegt gu? 

Ld 

Euangelium Joannis. 

verſoeckende / ap dat fn [yet] | 
haten / am Gem te beſchul⸗ 
binen. Maer Jeſus neder |} 
hruckente/ fch2eef met den 

overtungt zĳjnde/ mingen |, 

fat in be dunſterniſſe niet, 

6 Ende dit Senden ſu / hem. Ù 

ginger in De aerde. | 
7 Ende als fu hem bleven | 
vragen / rechtede hn hem an/ |} 
ende fende tat haer / Die 
gan ulieden ſonder fonte i&/ | 
werpe eerſtden (teen op haer, | 
3 Enbe wederom nederbuc⸗ 

ſtende / ſchreef Gu in de aerde. 
9 Maer fn [dit] hoorende 

ende van hare] ronſcientie 

— 

— — 

— 

unt/ d een na d'ander / egin⸗ 
nende van be oudtſte tot de 
laetſte: ende Jeſus wiert al⸗ 
leen gelaten / ende De vrou⸗ 
we in ’t midden ſtaende. 
ro Ende Jeſus hem oprech⸗ 
tende / ende niemant fiende | 
dan He vrouwe/ ſende tat 
haer/ Voute) waer zjn 
befe uwe beſchuldigers? en } 
heeft u niemant veroordeelt? 
rr Ende fn fende / Riemant/ | 
Heere. Ende Jeſus fende tat 
Gaer/ Saen veroordeele ick J 
u dock niet: vaet Genen /1 
ende en ſandigt niet meer. J— 
re Jeſus Han ſpractt we⸗ 

derom tat haerlieden / ſeg⸗ 
gende / Ick Gen het licht 
der werelt: die mu volgt en 

wandelen / maer ſal het licht 
des levens hebben. 3 

13 De Phariſeen ban ſeu⸗ 

deu tat hem/ St getunt 
an 



Lap. 8. 
gan u ſelben: uw getunger 
niſſe en is niet maerachtigh. 

Jeſus antwoordde / en? 
de fende tat haer/ Hoewel 
ict ban mu ſelben getunge / 
fa is [nochtans] mijn getuu⸗ 
geniffe waerachtigh: want 
ick weet' han waer ick geko⸗ 
men ben / ende waer ickhe— 
nen gae: maer gulieden en 
meet niet vanwaer ickſtome/ 
ende waer ickt henen gae. 
15 Gn aopdeelt nae Den 
aieefche / icht en vozdeele 
niemant. | 
16 nde indien ich dock oor⸗ 
Deele / mijn aapdeel if waer⸗ 
achtigh: want icht en ben niet 
alleen / maer ickt / ende De Daz 
ber die mu gefanden Heeft. 

17 Ende daer ik oock in 
uwe wet geſchreven / dat 
Het metungenijfe ban twee 
menſchen waerachtigh if. 
18 Sch ben't Die ban mu 
felben getunge / ende de Dar 
der / die mn gefonden Heeft / 
getungt Gan my. 

Euangelium Joannis Fol. 109 

or Jeſus daa ſende weder— 
am tat haer/ Ickt gae henen/ 
ende gu ſult u ſoecken / eu⸗ 
de ín uwe ſonde fuit gu ſter— 
ben; daer icſt henen gac/ eu 
fant gulieden niet ſtamen. 
22 De Joden dan ſenden/ 

Sal hu oock hemfelven dear 
den / am dat Gu feat/ Daer 
ict Genen gae/ eu kant une 
lieden niet Kamen : 
23 Ende hu ſende tat haer / 

Gulieden zijt Lan beneden / 
ict ben ban boven: ou zijt 
unt defe Werelt / icht en ben 
niet unt deſe werelt. ; 
24 Irk hehe u ban gefent / 

dat gu in üweſonden (ult ſter⸗ 
ben. Want indien qa wiet en 
gelooft dat ich [die ]ben/ ua 
ſult in uwe fanden ſterven. 
25 Su ſenden dan tat hem/ 

Wie zijt gu? Ende Jeſus fen” 
de tat haer / Dat ickt han bei 
beginne ulieden oock ſeghe. 
26 Act hebbe bele dingen 

ban u te ſeggen/ ende te 
aagdeelen ; maer Die mu HE 

19 Su dau ſenden tot hem / | fanden Heeft is waerachtigh 
Waer ik uwe Vader? Jeſus ende de Dingen die ickt han 

mach mu/ nach mijnen Dar 
Ber: indien gu mu endet / 
ja faudt om oock mijnen Daz 
Ber Kennen. 
20 Defe Moorden ſprack 

Jeſus bon de fchatkifte/ lee 
tende in den Cempel: eur 

anttuaazdde/ Gu en Kennet | hem gehoozrt hebbe / deſelve 
ſpreke ick tat De werelt. 
27 Su en verſtonden niet, 

dat hu haer Lan den Vader 
ſpracſt. 

28 Jeſus dan ſende tat 
haer / Wunneer on den Sour 
des menſchen fuit verhoogt 

ge niemant cn greep hem / hebber/ dan (ult un Leer 
Want fijne ure en Wat nogh ſtaen vat ick [die Ihen / ende 
uiet getomen. _ [dat] ick Bars mma ſelven niet 

Ú cn 
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Cap. 8. / 1 /  Euangeltum Joannis. 

en bae / maer defe Dingen mijnen Vader gefien hebbe: 

fpreſte icſt/ gelijck mijn Daun doet dan oacit/ dat AU | 

per mu geleert Geeft. bu uwen vader geffen hebt. 

ag Ende Die mu gefanden | 39 Zu antiwaagdden ende 

Geeft/ is met mu. De Par | feden tat hem / Abzaham if 

per en Geeft mu niet alleen anfe waders Jeſus fende tat 

gelaten /tuant icſt altijt doe / haer/ AIndien an Abrahams 

dat hem behagelick iz. kinderen waert / fa ſaudt gu 

go Als hy deſe dingenſprackt / de wercken Abrahams doen. 

geloofden vele in hem. go Maer nu faeckt gu MU Ô 

gr Jeſus Deut fende tat De |te dooden/ cen menfche die 

Joden / Hie [in] hem geïaafz ju de waerheyut geſproſten 

den / Andien gnlieden in [hebbe / welcke ickt van Godt 

mijn woort blivet / fa zijt qu gehoort hebbe. Dat en Dede 

taertictt mijne diſcipelen. Abraham niet. BE 

ga Ende fuit De uaerhent| 41 Ön doet be Mercken | 

verſtaen / ende de waerhent uwes vaders. Su ſenden 

ſal u vrumalten. dan tot Gem/ Wp en ziju 

33 Sy antwoordden hem / niet geb
aren unt hoererne: 

Vu zijn Abrahams zaet Jeu |W hebben Éénen Pader / 

ge en Gebben nout vemaut [namelick} Godt. 

gedient: hae ſegt gu [dan]/| 42 Jeſus dan fende tat 

Su fuit Le worden? haer Indien Gat uwe 

34 Jeſus ntwoordde haer / Dader ware / fa ſaudet gu 

Paoztuaer/ voorwaer enge | HU tief hebben: Want ick 

ict u/ Een negelick Die De | ben ban Gaat untgegaen / 

fande doet / is EEN dienſt⸗ ende ome tan [hem]. Want 

etinecht ber (ande. ict en Gen aackt tan mu ſel⸗ 

35 Ende de dienſtſtnecht ven niet geſktomen / maer hy 

en blijft niet eeuwiglick in | Geeft mp gefanden. 

het Guus: He fant Glift'er) 43 Waerom En kent an 

eeuwiglicſt. mijne fp2afte niet? [Het is] 

“ 36 Gndien dan de Zone ujam dat AL mijn wao2t niet 

fal bengemaeckt Gebben / fo en Kont haaren. 

fuït mn waerlick vru zjn. 44 Gu zijt uut den vader 

37 Ick weet’ vat an Abra⸗ gen dunvel / ende wilt de be⸗ 

hams zaet zjt: maer OU geerten uwes vaders Daer. 

faecktt mu te booden/ want | Die was een menſchen mo
or⸗ 

mijn woort en Geeft in ulder ban Hen Geginne /_ EN 

geen plaetfe. de en is in De waerhen! 

33 Acht fprekte dat ick bu niet ftaende gebleven: w 

EE 
kar à 2 



Cay. 8. Î Euangelium Joannis. Fol. 110 
/ 

een li, en is in|fal den boat niet fmakten ín 

em. Wanneer hu de leur 

gen ſpreeckt / fa fpzeeckt hu 
uut fijn engen: want hu if 

een ieugenaer/ ende de Dar 
ber derfelve [leugen]. 

45 Maer mr / am dat ick 

[u] de waerhent fegge/ en 
gelooft gu niet. 
46 Wie Lan u overtungt 
mu ban ſonde? ende indien 

ick de Waer bent ſegge / waer⸗ 
am en gelooft qu mu niet? 

47 OieuutGodtië) hoort 
be woorden Godts: daerom 

en hoort anlieden aiet am 
bat qu unt Godt niet en zijt. 
48 De Loden dan ante 

woordden ende fenden tat 
hem / En feggen lun niet 
wel / dat an een Samaritaen 
zijt / ende den dunvel hebt? 

49 Jeſus antwoordde / Acht 
en hebbe ben dunvel niet / 
maer ick eere mijnen Dader / 
ende mt ant-eert my. 
zo Doch ickt en ſoecke mijz 

ne eere niet : Daer if cen 
diefe faecktt ende oordeelt. 
sr Poorwaer / voorwaer 
egge ict u/ Sa nemant 
mijn tuaa2t fat bewaert heb⸗ 
ben / dieen fal ben daat niet 
fien ín Der eeuwighent. 

Pe Goden dan fenden 
em / Pu bekennen lun 
At Den dunvel helt. 
agen is gefta2ben / ende 
Peapbheten : ende feat 

So pemant mijn woort 
gaert {al hebben / die en 

der eeuwighent. 
53 Zijt gu meerder dan 

anje Pader Abrzaham / weſc⸗ 
Le geſtoazven if? Ende De 
Peapheten zijn geſtorven: 
‘uien maeckt qu uſelven? 
54 Jeſus antwoordde / An⸗ 

dien ick my ſelve eere / fa en 
is mijne eere niets: mijn Va⸗ 
ber is 't die mu eert / Suelc- 
ſten au ſegt dat uwe Godt is. 
55 Ende qu en Kent Gem 

niet/ maer ict Henne hem: 
ende indien icſt ſegge dat ick 
hem niet en Henne / fa fal 
icſt ulieden gelijck zijn / [dat 
is,‚Jeen leugenger: Maer 
ick Henne Gem / ende be— 
ware fijn woozt. | 
56 Abraham uwe vader 

heeft met verheuginge bere 
{anat / op dat hu mijnen 
dagh fien ſaude: ende Gu 
heeft [hem] geffen / ende ig 
verblijdt geweeſt. 
57 De Joden dan ſenden 

tat hem/ Gn en hebt nogh 
geen viftigh jaren/ ende 
heat on Abrzaham geſien? 
58 FJeſus fende tat haer / 

Vooꝛwaer / voorwaer fear 
geict u/ Ger Abraham 
was / hen ick. 
59 Su namen dan fteenen 

ap/ dat ſuſe op Gen wier⸗ 
pen. MWaer Jeſus berberne 
be hem / ende gingh unt 
den Cempel/ gaende doa: 
het midden ban haer: ende 
ging alſoo voorby. 

Ú a Vet 



Can. 9. if A Euangelium Joannis. 

Det 9. Capittel. 9 Andere fenben/ Duti't: | 
EB voorzbugaende /|ende andere/ Di 1e hem gez 

fanh bu eenen meufche lück. Du fende/ Acht ben ’t. 
blint ban de geboorte af: |, Io Su dan ſeuden tot hem/ | 
2 En fijne diſcipelen vraeg⸗ Hoe zjn u de aagen geopent? 

beu hem / ſeggeude / Kabbi / 1E Dr antwoordde ende | 
mie heeft er nefandint? deſe ſende De menſche genaemt 
ofte ſjne düders/ dat hu Jeſus maeckte flict ende 
blint faude gebaren worden? beſtreeck mijne oonen / ende 
3 Jeſus antwoordde / Noch ſende tot m / Gaet henen 

deſe en heeft geſondigt / noch Jaen het badtwater Sildam/ 
fijne duders: maer [dit is ende waſcht u. Ende ick 
gefchiet] ap dat De wercken Lingh Genen / ende wieſch 
Badtg in Gem fauden gez {mu/ ende ick wiert ſiende. 

openbaert worden. re St dan ſenden tot hen⸗ 
4 Acht moet wercken de Waer is bie? Wu fende / 

wercken des genen Die my | Ack en Weet’ het niet. 
nefanden heeft (aa lanny) 13 Su beachten hem tat 
het dagh is: denacht kamt/jbe Pharifeen/ Gem [name- 
wanneer niemant wercken lick] bie te vooren klint 
en ſtan. [geweeft was. ] 
5 Soo lange ick in de wer | 14 Ende het mas Sabbath/ 

velt ben / fa ben ick het licht |als Jeſus het flick maeckte / 
Der werelt. ende fijne oogen opende, 
6 Bit gefegt hebbende /|15 De Phariſeen Dan beaegz 

ſpoonh bhnapdeaerde/ ende [Den hem oock \weberam/ hae 
maeckte flijck unt dat ſpeecſt⸗ hy ſſiende geworden was En- 
jel / ende ſtreeck dat ſijck op hu ſende tat haer/ Wy lende 
de oogen Dek blinden / ſlijckt ap mijne aanen / ende 
7 Ende fende tat hem / ick tuiefch mp / ende ick fie. 

_ Gaet benen / Suafcht u in 16 Sammige dan unt de 
det badtwmater Silaam /|Pharifeen fenden/ Defe mene 
Ct welrſt obergefett Waat ifche en if ban Godt niet: 
Mutgefanden.) Du dan want hu en houdt den Salie 
gingh benen ende fuiefch bath niet. Andere feuden/ 
hem / ende quam fende. Poe Fan een menfche [dic] 
8 De gebueren dan/ ende een fandaer is ſulcke teecke— 

Die hem te vooren geffen {nen doen? Ende dacr luaë 
hadden dat Gu blint was / [tueedzacht onder haer. 
fenden/ Is deſe niet die fat| 17 Suſeuden wederom tat 
ende bedelde 2 den Blinden: Gp / wat fent ou | 

an 



Cap. 9. 
ban hem/ d huuwe oaz 
gen geopent heeft? Ende hu 
fende / Duik cen Propheet. 
18 De Loden dan en geloof⸗ 

Hen van Gem niet dat hu blint 
getueeft Was / eñ (fende was 
geworden / tat dat ft geroe⸗ 
pen hadden de anders des gez 
nen / dieſiende gewordẽwas. 
19 Ende ín vraegden haer / 

gs Euangelium Joannis. Fol. 111 

25 Wa dan antwoordde / 
ende fende / Of hu een fanr 
daer ig en weet’ icſt niet: één 
dingh weet’ ick/ Dat ict 
blint was / ende nu fíc. 
26 Ende ſu ſeuden wederom 

tat hem/ Wat Heeft hu u 
gedaen? hoe heeft hu uive 
dogen geopent 7 
o7 Hu antwoordde Baer / 

ſeügende / Js deſe uwe fane/| Ick heb 'tu alreede geſegt / 
welcke qu ſegt dat blint ge— 
haren ig? Dae ſiet hu dan nu: 
oo Sine auders antwoord⸗ 

den haer ende ſenden/ Wu 
weten dat deſe onfe ſone is/ 

ende au en hebt het niet ge— 
hoort: Wat wilt qu ’t weder⸗ 
am hooren? Wit gulieden 
aackt fijne diſcipelen worden? 
08 Su gaven hem dan 

ende dat hu blint gebaren ig : | ſcheltwoorzden / ende (enden / 
or Maer Goe hu nu fiet /)Buzijt fn Difcipel: maer 

en fueten tun niet; of wie 
fjne oogen geopent Heeft / 
en weten wuniet: hu heeft 
[fijnen] auderbam/ beanet 

„hemfelben: Gu fal van hem 
ſelven fpecken. 
aa Dit fenden fijne ouders / 
am dat ſu De Laden vzeesden. 
Want de Laden hadden al— 
reede te ſamen cen Geflunt 
gemaeckt / fa nemant hem 
Gelede Chriſtum tezijn/ Dat 
die uut de Sunagoge faude 
ea pen waden. 

Ì er/ Hn Geeft [lijnen] ou⸗ 

erdom / vraget hemelen. 

bie vimnt geweeſt was / ende ſenden tot hem / Geeft Godt 
| pre: lun meten bat defe 

ten fondaer is. 

tun zijn Moſis dijcipelen. 
2g Vu meten dat Godt tot 

WMWoſem gefprokten Heeft: 
maer defen en weten Wu 
niet ban waer hu ís. 
go De menfche antwoozd— 
de / ende fende tat haer / Dier 
in is immers (wat Iwonders/ 
bat qu niet en weet ban waer 
huis/ ende [nochtans J heeft⸗ 
hu mijne oogen geopent. 
31 Ende fun weten dat 

Godt de ſondaers niet en 
hoo2t: maer fa nemant 

23 Daerom fenden fijne aur Godtvruchtigh is / ende fij- 
nen wille doet /dien hoort ijn. 
32 Van [alle] eeuwe en is 

24 Sy dan riepen haag de het niet gehosrt / dat ner 
mant eené blintgeborenen 
aagen geopent heeft. 
33 Indien deſe Lan Godt 

niet en Ware/ hpt en faude 
nieté konnen doen. 

B 3 34 SU 



Cap. 12 

34 Snantwaogdden / ende 
fenden tat hem / Oy zijt gez 
heel in fanden geboren/ enz 
Be leert Qu ons? Ende ſy 
wierpen hem uut. 
35 Jeſus hoorde dat fn 

Euangelium Joannis. 
in den ftal ber fchhapen , maer | 
van elders inklfmt/ Die is 
een Dief ende maagdenaer. 
a APaer Die dao, De deure 
funaet / ik een Herder der 
Schapen. 

hem untgewornen Gadden/| 3 Defen boet de deurwach⸗ 
ende hem bindende fende Gu ter open/ ende de fchapen 
tat hem / Gelooft qu in Den [Haaren fijne femme: ende 
Sane Goats: roept fijne Schapen by | ju 
36 Pu antwoordde ende |name/ ende lendtſe unt. 

feude/ Wie if hu/ H eeTE/| 4 Ende anneer bu fijne 
op dat ict ín hem maah gez |fchapen untgedreven heeft / 
laoven? 
37 Ende Jeſus ſende tot 

hem / Ende on hebt hem 
geſien / ende die met u 
ſpreeckt / deſelve is 't. 
38 Ende hu ſende/ Ick 
gelaove / Heere: ende hu 
aenbaùt Gem. 
39 Ende Jeſus fende / Ack 

ben tat een aagdeel ín deſe 
werelt geftamen: ap Dat De 
gene die niet en flen/ fien 
magen / ende die ffen/ lint 
worden. 
40 Ende dit haapden [eeni- 

gel uut de Phariſeen/ die 
Gn Gem waren / ende ſen— 
bentat hem / Zijn tun [dan | 

aac blint 2 
ar Jeſus fende tat haer / 

Indien an blint waert / fa 
en ſaudt qu geen fande heb⸗ 
ben: maer nu fenget nn / Wu 
ſien: fo blijft dan vive ſonde. 

Pet ro. Capittel. 
Ae /voorwaer 

V ſegge ick ulieben/ Die 

fa maet hu boog haer henen : 
ende de ſchapen volgen hem / 
avermits ſu fijne ſtemme 
ſtennen. 
5 Maer eenen vreemden en 

fullen fn geenſins volgen/ 
maer ſullen van hem vlieden: 
overmits fp De ſtemme der 
vrꝛeemde niet en kennen. 
6 Defe gelijckeniffe fende 

Jeſus tat haer: maer fn 
en verftanden niet wat het 
was / dat hu tot haer ſpzacſt. 
7 Jeſus Han fende Weder- 

am tat haer/ Voorzwaer/ 
voorzwaer ſegge ict u/ Ack 
heu de deure Der fchapen. 
8 Nile / ſao vele als 'er 

taaz mu zijn gekomen / zijn 
Dieten ende moordenagers: 
maer De fchapen en hebben 
haer niet gehoort. 
9 Acht ben be deure: indien 
pemant door mu ingaet / die 
fal behouden worden; ende 
hu fat ingaen ende untgaen/ 
ende wende binden. 

uiet in en gaet door de deurel ro De dief en Komt —* | 
an 



Cap. ro. Euangelium Joannis. Fol. 112 

ban op bat Gu ſtele / ende feggen/ ende hebbe macht 

wachte / ende verderve: fc | Het felbe Wederom te nemen. 

ben nektamen op dat ſu het Dit gebodt Heke iclt Lan 

teven hebben / ende over⸗ mijnen Dader ontfangen. 

bloet heben. 19 Daer wiert dan weder? 

ir Geht Gen de goede Der: | am tweedracht ander De Jo⸗ 

Ber: de goede Herder telt | den/ am defer waarden wille. 

fijn leben voor de ſchapen. ao Ende vele Lan Haer 

rg Maer be buerlingt/ enz |fenden/ Wu heeft den dun— 

be die geen herder en is Luien | Lel / ende if untſinnigh
: Wat 

pe fchapen niet eugen en zijn/ | hoort gu hem 2 

fiet den wolf amen/ eude) 21 Andere ſenden / Dit en 

beriaet de fchapen / ende zijn geen woorden eens be⸗ 

gliebt : ende be wolf griptſe / ſetenen: Han ooc de dunvel 

ende verſtrout de fchapen. der blinden vogen openen? 

13 Enbe de hüerlingh 22 Ende het was het feeit 

vliedt / overmits hu een)der vernieuminge dek Cem— 

huerlingh is / ende en Geeft | pels te Jeruſalein / ende het 

geen fa2ge voor de fchapen. | was winter. 

14 Ick ben de goede Herder: 23 Ende Jeſus wandelde 

enbe ick ennedemijne/endelin den Cempel / in het 

worde Han de mijne gekent. voorhof Salomons. 

15 Gelijckerwijs de Vader 24 Oe Joden dan omring⸗ 

mu Rent / [alfoo] Renne ickt | den hem / ende fenden tat 

oock ben Vaber:ende ick ftel- | hem /Dae lange houdt au arte 

fe mijn leben voorde fchapen. | fe ziele op? indien an de Chri⸗ 

16 Felt hehe nogh andere | (tus zjt/feat het ans ben unt. 

ſchapen / die ban deſen ſtal 25 Jeſus antwoordde haer / 

niet en zijn: deſe maet ickt Acit helt tu geſegt / ende 

ogct toebzengen : ende fulon en gelooft het niet. De 

falten mijne femme hooren / wercken die ick Dae ín Deun 

ente het fal worden één kut name mijns Vaders / die 

de / [ende] één Herder. getungen van mt. 

17 Daerom Heeft mu def 6 Maer gulieden en ge⸗ 

Pader lief / overmits icklooft niet: want mn en zijt 

mijn leven aflegge/ op Dat | niet tan mijne Schapen / gez 

ickt tfelbe wederom neme. lijck ick u gefent hebbe, 

18 Piemant en neemt het| 27 Mijne ſchapen hogren 
ſelbe van mu / maer ickt lenge mijne ſtemme / ende ick ene 

het ban mu felben af: irſt ne Befelbe/ende fnbalgen mu. 

hebbe macht het felbe afte! 28 Ende jé gebe Baer het 
| 4 eeu⸗ 



Cap Ir Euangelium Goannig. 
veii\uige teven: ende ft en} 37 Indien ick niet en dae 
fulien niet verloren gaen ín 
der eeuwigheut/ ende nie— 
mant eu ſal defelbe uut mrijz 
ne Gant vuctten. 
29 Ain Wader dieje mn 
gegeven heeft / if meerder 
dan alle: ende niemant en 
kanfe rucſten uut de hant 
mijng Waters. 
30 Ick en De Vader zijn Één. 
31 De Laden dan namen 

wederom ffeenen ap / am 
hem te ſteenigen. 
32 Jeſus antwoordde haer/ 
Geit hebbe u bele treflicke 
merten getaant ban mijnen 
Pater: am Welck werck 
ban die fteenint qu my? 
33 De Loden antwoozdden 
Geur / ſeggende / Wy en ſtee⸗ 
nigen u níet aber [eenigh] 
gaet werck / maer over 
[Godts lafteringe/ ende am 
dat gu een menfche zijnde 
uſelven Godt maecttt. 
34 Jeſus ant woordde haer / 
En is 'er niet geſcheeven 
in uwe wet / Acht hebbe ge⸗ 
feat/ Gu zijt goden? 
55 Indien [de wet] die go⸗ 

den gengemt Heeft / tat Welt: 
Re Get woort Godts gefchiet 
ië/ ende de Sciaift niet en 
tan gebrzoſten worzden; 

de werckſten mijns Vaders / 
fa en gelooft my niet ; | 
38 Maer indien ickfe dae / 

ende fa gumu nieten geloo⸗ 
tet / fa gelooft de wercken: 
ap dat am meugt bekennen 
ende gelaaven/ dat de Dar 
der in mis / ende icſt in hem. 
39 Su fachten dan weder: 
am hem tegrijpen: ende Gu 
ontgingh uut hare hant. 
49 Ende hu ning wederom 
ger den Jorꝛdaen/ tat De 
plaetje Daer Joannis eerſt 
doopte: ende hu Uleef aldaer. 
4r Ende bele guamen tat 
hem ende fenden/ Aoannes 
en dede wel geen teecken: 
maer alles Swat Saannes Lan 
defen fende / Was maer. 
42 Ende bele geloofden al⸗ 
daer in hem. | 

Het rr. Capittel. 
| tend daer was een felter 

[man] Franck [genaemt |] 
Lazarus/ Lan Bethanien / 
unt het biecht Aarie ende 
hares ſuſters Marthe. 
2 (Maria nu was de gene 

die den Heere geſalft heeft 
met ſalve/ ende ſijne boeten 
afgedroogt heeft met haren 
haure: \uelctter heaeder La- 
zarus Kranck was.) 

36 Segt anlieden[totmy]/| 3 Süne ſuſters dan ſanden 
dien de Dader gehenligt en- [tot hem/ ſeggende Deere) /⸗ 
be ín de Werelt geſonden ſiet / dien on Hef hebt/ is 

heeft / Gu iaftert [Godt]/ | krauckt. 
am dat ick gefent hebbe /| 4 Ende Jeſus [dat hooren⸗ 
Ick hen Godts Soon? {de ſende / Deſe ſtranckhent 

id en 



Cap. It. 
en is niettat der daat / maer 
ter heerlickhent Godts: op 
bat de Sane Bats door Der 
ſelbe verheerlicktt worzde. 

5 Jeſus nu hadde Aar: 
— / ende hare ſuſter / en⸗ 
de Lazarum lief. 

6Als hu dan gehoozrt had⸗ 
be dat hu tranck was/ Doe 
leef hu [nogh] twee dagen 
in de plaetfe daer hy was. 
7 Daer na fende In voorder 
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14 Dae fende dan Jeſus 
tot Baer ban uut / Lazarug 
is gefta2ben : 
15 Ende ick ben blijde om 

uwent \uille/ dat ick Daer 
niet gemeeft en ben / ap Dat 
un gelooben meugt: dach 
faet ang tot hem gaen. 
16 Chomas dan / genaemt 

Didumus / fende tot [fijne ] 
mededifcipelen / Laet ons 
aockt maen/ op dat tun met 

tat de diſcipeſen Laet ong [hem ſterven. 
wederom nae Sudeam gaen. | 17 Jeſus dan geſtomen zijn? 
8 De diſcipelen fenden tat 
Pet / Wabbi/ He Laden 
eben u nu [onlangs] gez 

ſocht te fteenigen / ende gaet 
gt wederom derwaerts? 

9 Jeſus antwoordde / Zijn 
der niet twaelf uren in Den 
dagh? Indien pemant in 
den dagh wandelt / ſo en ſtoot 
hu hem niet: overmits bu 
het licht defer Werelt fiet : 

ro Maer indien pemant 
in der nacht wandelt / fa 
ftaat hu hem: overmits het 

licht in hem niet en if. 
11 Dit fpzackt hu: ende 

paer na fende Gu tat haer / 
Lazarus onfe Wzient flaent ; 
maet ick gae Genen am hem 
uut den flaep op te Werkten. 
12 Sune difcigelen dan fen” 
den / Heere / indien Gu ſtaept / 
fa ſal hu geſont worden. 
13 Doch Jeſus hadde ge⸗ 

de Landt dat ha nu Lier da— 
gen in het graf gewerft was. 
18 (Bethania nu was naer 

Gn Jeruſalem / ontrent Lijf 
tien ftadien ban [daer ]:) 
19 Ende tele unt den Joden 

‘maren geſtomen tot Mar— 
thamende Mariam / op dat 
fn haer vertrooſten fouden 
afer haren Gzaeder. 
oo Martha dan / alá ſu 

had2be Hat Jeſus guam A 
gingh hem te gemoete: doch 
Maria bleef in hunk fitten. 
or So fende Martha dan 

tot Jeſum/ Heere) waert 
mt hier geweeſt / fa en ware 
mijn beoederniet geſtorven: 
oo Maer aac nu Weet’ 

icſt/ dat alef at un ban 
Godt beneeren fuit / Godt 
u het geben fal. 
23 Jeſus fende tot haer / 
Wu’ broeder fal Weder-our 

ſproſten van fijne doot : maer | ftaen. 
ſu mennden dat Gu fprackt 

_ ban Be tufte des flacps. 4 
24 Martha fende tat hem / 

Geit Weet’ dat hu opſtaen 
H 5 fa 
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fal ín De opſtandinge tenyfeggende tat hem / Heere / in- 
laetſten dage. dien qu hier geweeſt waert/ 
25 Jeſus fende tat haer /[ fa en ware mijn Geoeder niet 

Icſt ben de opftandinge en⸗ geſtorven. 
ne Get (even: die in mu geel 33 Jeſus dan al hun haer 
looft ſal eben / al waer hulfagh tweenen/ ende de Jo— 
aac gefto2ven: den die met haer guamen / 
26 Ende een negelickt Hielfoock] ‘eenen / wert hu 

teeft/ ende ín mu gelooft /[feer beweegt in Den geeft / 
ſal niet fterben in Der eeu-|ende ontroerde Gemfelben. 
wmigheut. Gelooft gu dat? | 34 Ende fende / Waer hebt 
27 Su fende tat hem / gu hem gelegt? Su fenden 
Ja / Veere: ick hebbe ge⸗ tot hem/ Geere/ kant en- 
laaft/ Dat on zijt be Chie | be fiet het. Er: 
tus De Sane Godts / Hiel 35 Jeſus weende. 
in De werelt framen faude, | 36 De Goden dan enden / 
28 Ende dit nefent hehe| Siet / hae lief hu hem hadde. 

bende gingh fu henen/ en⸗ 37 Ende fammine unt haer 
ae riep Mariam hare fufter ſenden / En konde hu / die de 
henmelick / ſeggende/ Delaagen Hek blinden geopent 
Mreſter if daer/ ende Gu heeft/ niet maken dat oock 
roept u. * deſe niet geftazbenentuare? 
29 Defe als fn [dat] haags) 38 Jeſus dan Wederom in 

de / ftant haeftelictt ap / enz hemſelven feer beweegt zijn: 
be gingh tat heu. « de / quam tot het graf: ende 
30 (Jeſus nu en Waf nogh | het was een fpelancke/ ende 

in het biecht niet geftamen ; [een fteen was daer op gelegt. 
maer was ín De plaetje /| 39 Hefus fende / Qeemt ben 
daer hem Martha te gez|fteen ech. Martha be ſus— 
maet gefkamen was.) ter deg nefto2 benen fende tat 
31 De Joden dan die met hem / Geere/ hy rieckt nu 
haer in het hunt varen / enz|al/ ant hy heeft bier daz 
te haer vertrooſteden/ ffen- | men [aldaer gelegen]. 
ge Mariam dat fn Gaeftelicht) 40 Jeſus fende tat haer / 
apftant / ende untgingh/ Hebbe ickt u niet gefent / dat/ 
valgten Haer / fengende /|fa mt gelooft/ mn de heer: 
Sn gaet nae Get nraf/ op lickhent Godts fien fult 2 
bat fu aldaer weene. 41 Sn namen dan den (teen 
32 Maria dan/ als ſu quam wech / daer He geſtorvene 

daer Jeſus was/ ende hem lſagh. Ende Jeſus hief de 
fanh / viel aen ſjne voeten / oogen opwaerts/ende fenge/ 

qz 



8 

| 

Cay. ir. Euangelium Joannis. Fol. 114 

Vader/ ick dancke u datdeſſelven jaers Hoogep2ie— 

gut mu gehoozt hebt. 
42 

altijt hao2t: maer om Der 
fchare wille Die rontom 
ftaet/ hebbe ickt [dit] geſegt / 
op dat fn fauden gelooven / 
dat au mu gefonden helt. 
43 Ende als hu dit gefent 
habde / riep humet grooter 
ftemme/ Lazare / ſomt unt. 
4 Ende De gefta2bene 

quam uit / gebonden aen 
Ganden ende voeten met 
grafdoecken/ ende fijn aen- 
geficht luag omwonden met 

fter was / fende tot hacer / 
®ach ick wiſt bat gu my | By en berftaet niets: 

zo March gu en overlegt 
niet / dat het ons nut is / dat 
één menſche ſterve voor het 
volcſt / ende het geheelſe 
volcſt niet berlaren en gag. 
51 Eñ dit fende hu niet uit 

hemſelven: maer zijnde Hoo⸗ 
gepzieſter deſſelven jaers 
propheteerde hu / dat Jeſus 
ſterven ſaude voor het bolck: 
52 Ende niet alleen Laa 

dat volckt/ maer op dat hu 
oact de Kinderen Godts / 

venen weetdoeck. Jeſus fen | die berftront waren / tat één 

de tat haer / Ontbindt hem / ſoude bergaderen. 

ende laet hem henen gaen. 
45 Vele ban unt de Loden / 

die tot Mariam gektomen 
waren / ende aenfchautut 
Gadden ’t gene Jeſus gedaen 
hadde / gelaafden in hem. 
46 Maer fammige ban 

haer gingen tot de Phari⸗ 

feen/ ende ſenden tat haer 
toene Jeſus gedaen hadde. 
47 Oe Oberpziefters dan ens 
de be Phariſeen bergaderden 
ben Maret / ende ſenden / Wat 
fulten fun doen? Want defe 
menfche doet bele teecſtenen. 
48 Indien fun hem alſoo 

laten ſgeworden] / ſy fulten 
alte in hem gelooven / ende 
de Romennen ſullen Kamen / 
ende wechnemen bende onfe 
we Wig volcſt. haer / 
49 Ende één unt haer 

Cnamelick] Cajaphas / die 

53 Van bien dagh dan af 
raetflaegden fit te famen / 
Hat fp hem dooden fauden. 

54 Jeſus Han en wandelde 
niet meer vrwelicſt onder De 
Gaden : maer gingh ban Haer 
nae het lant bu de woeſtijne / 
nae de ſtadt genaemt Epljzaz 
im: ende verſteerde alvaer 
met fijne diſcipelen. 
55 Ende het Paſcha der Jo⸗ 

den was naeby/ ende bele unt 
dat lant gingen op nae Jeru⸗ 
ſalem ban? het Pafcha/ ou 
dat fn haer ſelben reynigden. 
56 Smfachten dan Jeſum/ 

ende ſenden onder malſtan— 
Beren / ftaende ín ben Cem: 
pel / Wat dunckt u 2 [Dunckt 
u] dat hu niet Kamen en fal 
tot het feet 3 
57 De Overpziefterd nu enz 

be de Pharifeen hadden cen 
U 6 ges 



hu et ſoude te kennen gez 
Gen/ ap dat in hem machten 
vangen. 

Het ro. Capittel. 
Eſus dan guam ſes dagen 
tao? het Pafcha te Ber 

thanten/ daer Lazacus was/ 
die geſtorven was geweeſt / 
welcken Gu opgeweckt had⸗ 

de unt Den dooden. 
2Sn bereudden hem dan 

aldaer een ahantmael/ ende 
Martha diende: ende Larz 
zarus wmas één Dan De geue 
die met hem aenfaten. 
5 Warie han genamen heb⸗ 

gendeeen pant falbe ban onz 
vervalſchten feer Kafteliciten 
nardus / heeft de taeten Hefn | feeft 

Euangelium Joannis. 
gebodt gegeven/ dat fa ne⸗ bewaert tegen den 
mant wiſte Waer hu tuaé / 

dagh 
mijner begraveniſſe. 
8 Want de arme hebt qu 

lieden altijt met u; maer mu 
en hebt gu niet aïtijt. 
9 Een ygroote ſchare Dau 

der Laden verſtont dat hual⸗ 
Haer as: ende guamen niet 
alleen am Jeſus Wille / maer 
op dat ſn aackt Lazarum ſou⸗ 
den ſien/dien hu unt ben doo⸗ 
den opgeweckt hadde. 
ro Ende de Oberpzieiters 

beraetflaegden / dat fn oock 
Cazarum dooden fauden. 
11 Want bele ban de Loden 

gingen Genen am fijnent wil⸗ 
ie/ ende geïaafden in Jeſum. 
12 Des anderen daegs een 

groote ſchare/ Die tat het 
geſtomen was / haar 

geſalft / ende met haren hau⸗ | rende dat Jeſus nae Jeruſa⸗ 

re fijne voeten afgedrzoogt: lem quam / 
ende het Guus wiert vervult 
ban den veuckt ber ſalve. 

13 amen de tacken ban 
palmboomen/ ende gingen 

1 Su fende dan één ban ſj⸗ unt hem te gemaete/ ende 
ue tifcipelen / Inamelick] riepen / Hoſanna / Geſegent 
Judas Simonis Iſcariotlis] 
die hem verraden faude / 
5 Waeram en ik deſe ſalve 

niet verſtocht voor beie hon⸗ 
dert penningen / ende den 
armen gegeven: 
6 Ende dit fende hu/ niet 
am dat hu beſorgt was Loa? 
den armen / maer om dat 
hu een dief tag / ende hadde 
ze beurfe/ ende droegh het 
gene gegeten Wiert, 

7 Jeſus dan fende / 

nudie kamt ín den name 
des Deeren/ [hy die is] de 
Koningh Afraële: 
14 Ende Jeſus bondt eenen 

jangen efel / ende fat daer op: 
gelijck geſchzeven is/ 
15 En veeeſt niet gu doch⸗ 

ter Sion: ſiet uu Koningh 
ſtomt / ſittende op het beulen 
eener eſelmne. 
16 Doch dit en verſtonden 

ſijjne diſcipelen in 't eerſte 

Taetniet:maer als Jeſus verheer⸗ 

af Gan haer: Su heeft dit Atckt was / dae wierden — 
AC z 4 



mige Geiecken uut de gene 
die opgeïtamen waren / Op 
dat fr op Het feeft fauden 

_aenkidden: 

| 

ſu hem bit gedaen Gadden. 

_Cazarum wt het graf gerne: 
pen / ende 

nieten voordert? fiet/ De 

hem / ſeggende / Deere / wu 
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het ſterft / fa beeugt bet 

geel beucht Laoet. 
25 Die fijn teven lief heeft / 

faf ’tfelbe berliefen ; ende 
die fn leven haet in deſe 

werelt / ſal ’tfelbe bewaren 

tat het eeuwige leven. 
26 Sa pemaut mu dient / 

die volge mu: ende daer icit. 

ben/ aldaer fal aackt mijn Die: 

naer zijn. Ende fa nemant mu 

gient/De Vader ſalhem eeren. 
27 Pu ik mijn ziele ont- 

roert ; ende wat fal ickt fen” 

gen? Vader / verloſt mu unt 

deſe ure. Maer hievam ben 

ickt in deſe ure geſtomen. 
28 Pabder / verheerlickt 

uwen name. Daer quam 
ban een ftemme uut den he— 

mel/ [feggende,} Ende icſt 

hebbe [hem] berdeerlickt / 

ende íctt fal [hem] wederom 

verheerlicken. 
29 De fchare ban die daer 

ftant / ende [dit] haa2de / 

fende dat 'er een danderflagtj 

geſchiet was. Andere fer 
den / Een Engel heeft tat 

Gem nefp2akten. 
zo Jefus antwoordde ende 

fende / Piet am mijnent 
uitte is befe femme geſchiet / 

maer om uwent fuilíe. 
31 u is het oopdeel deſer 

werelt: nu fal de voverſte de⸗ 

fer Werelt unten gelua2pen 

worden. 
za Ende ickt / ſo wanneer ick 

van der aerde ſal verhaogt 

zijn / ſalſe alle tot mut trecken 

E72 3 

dachtigh dat dít Lan hem 
EDE was / ende [dat] 

17 De fchare dan Die met 

Gem was / getuugde Hat Gu 

em unt Ben doo⸗ 

den opgetweckt hadde. 
18 Daeram ging aackt De 

ſchare hem te gemaete/auer= 

mits fm gehoort hadde/ dat 

Du dat teecken gedaen hadde. 

ig De Pharifeen dan fen 

ben ander malkanderen / 

Siet an [wel] dat gu gantſ ch 

geheele Jmerelt gaethemna. 

oo Ende Haer Waren fam? 

ar Defe ban gingen tat Phi⸗ 

(ippum/ die van Bethſaida 
in Galilea was / ende baden 

wilden Jeſum [wel] fien. 

oa Phlippus quam / ende 

fende t Andzet: ende Anr 

dread ende Philippus we⸗ 

derom ſenden 't Jeſu. 
oz Maer Jeſus antwoord⸗ 

be eer / ſeggende / Deure 
is gekomen/ dat de Sane 

& menfchen fat verheer⸗ 
licktt warden. 
ay Poorwaer / voorwaer 

fenaeickt u/ Indien het tar⸗ 

wengraen ín de aerde uiet 

en valt ende ſterft / fa Blijft 
Get ſelve affeen : maer indien * 



_ Cap. 12. Euangelium Joannis. 
33 (Ende bit fende hnuverblindt / ende Haer herte 
beteecſtenende hoedanigen 
daat hu ſterven ſoude.) 
34 De ſchare antwoordde 

hein / Wu hebben unt de wet 
nehaa2t / Dat de Chzijtug 
blijft in der reeuwighenut: en- 
de hoe feat gu / dat de Sar 
ne Dek menfchen maet herz 
haagt worden? Wie ik deſe 
Sone dek menfchen 2 

verhardt: op Dat fn met de 
oagen nietenfien/ ende met 
het herte [niet]en berftaen / 
ende fu betteert worden / en- 
De ictt haer genefe. 
41 Dit fende Efaiak/ doe 
hu fijne heeriickhent fant / 
ende Gan Gem fg2ack. be 
42 Nochtans gelogfden 

oactt ſelfs bele unt den Guer⸗ 
35 Jeſus dan fende tat haer [fte in hem: maer am ber 
Nogh eenen ſtieunen tijt is Pharifeen wille en beleden 
het licht bn ulieden : wandelt | (u 'tniet/ op Dat ft unt De 
terwijſe an het licht hebt / op 
dat de dunſterniſſe u niet en 
bevange. Ende die in De dun⸗ 
ſterniſſe mandelt en weet 
uiet waer hu henen gaet. 
36 Cerwijle ou het licht 

hebt / gelooft in het licht / 
ap dat qu Kinderen des lichte 
meugt zijn. Deſe dingen 
ſprack Jeſus: ende wech— 
gaende verbergde hu hem 
van haer. 
37 Ende hoewel hu ſoo vele 

teecſtenen voor haer gedaen 
hadde / [nochtans] en gez 
{aofden fn in hem niet: 
38 Op dat het woozt Eſaie 

deg Propheten vervult wier: 
de / dat hu geſproſten heeft / 
Veere / wie Geeft onfe pze⸗ 
diſtinge gelooft? ende wien 
ik de arm Dek Weeren geo— 
gpenbaett 2 
39 Daerom en Tonden ſy 

niet gelooven/ dewijle Eſaias 
wederom geſegt beeft / 
40 Bu Heeft hare vogen 

Sunagoge niet en fauden 
geworpen worden. 
43 Want fn hadden de eere 

ber menfchentief / meer dan 
De eere Goûts, 
A4 Ende Jeſus riep/ende ſey⸗ 
de / Die in mu gelooft / en ge⸗ 
ldoft in my niet / maer in den 
genen Die mt gefanden heeft. 
45 Ende Hie mu fiet / Hie 

ffet ben genen die mn geſon— 
ten heeft. Ô 
46 Ick ben een Licht in de 

‘werelt geſtomen / op dateen 
negelicft die in mu gelooft / in 
de dunſterniſſe niet en bilijve. 
47 Ende indien nemant 

mijne woorden gehoort / enz … 
de wiet gelooft en fal hek 
hen/ ict en vordeele hem 
niet. Want ick en ben niet 
geftamen op Dat ick De we— 
relt oo2deele/ maer op dat 
ictt de werelt ſaligh make. 
48 Die mn verwerypt / en— 

de mijne waarden niet En 
ontfangt / heeft die em oa2e 

beelt: 
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beelt: Het woozt dat ick ne, 5 Daer na goot hu water 

fpzokten hebbe / dat fal hem jin het berken / ende began de 

aazdeelen ten laetften dage. | boeten Der Difcipelen teluag- 

_49 Want ickt en hebbe vat nit fchen/ ende af te d2oagen 

felben niet geſproſten: maer met den {innen daeckt/ daer 

be Vader die mu gefanden [mede Gu omgordt was. | 

heeft / die heeft mu een ge⸗ 6 Hy ban quam tot Simon 

odt gegeven/ wat ickt eagen | Petrus: ende die fende tat 

fal / ende wat ickt ſpzeſten (al. | hem / Heere / ſult au made 

zo Ende ickt tweet’ Dat fijn voeten waſſchen? 

gebodt het eeuwige leven is. 7 Jeſus antwoordde ende 

Het geue ick ban fpeelie/ dat (fende tot hem / Dat ick doe 

foreſe icht alfao / gelicht mu {en weet gunu niet / maer gu 

de Vader geſegt Heeft. fuit het na deſen verſtaen. 

Det 13. Capittel. 8 Petru fende tat hem / 

Nees haa? Het feeft tan | Gu en fuit mijne baeten niet 

Bet Paſcha Jeſus twee waſſchen in der eeuwigheyt. 

tende dat fijne ure gekomen Jeſus antwoordde hem / In⸗ 

was / dat hr unt deſe Werelt | dien ick u niet en waſſche/ gu 

_ faude overgaen tot den Var | en Get geen deel met mu. 

_der/ alfa hu de fjne/ Hiein| 9 Simon Petrus fende tot 

be werelt aren / lief achadt [hem / Meere / niet alleen 

hadde / fa heeft huſe lief gez |mijne- baeten / maer oocſt 

hadt tot den eynde. de handen ende het hooft. 

Ente alg het avontmael| ro Jeſus fende tat hem / 

gedaen was / (doe nu De) Die gewaſſchen is en heeft 

dunvel in het herte van Tur [uiet van noode dan de voe⸗ 

das Simonis Iſcariot ge⸗ten te waſſchen / maer is 

„geben hadde/ dat hun hem gweheel term. Ende quïieden 

berraden faude :) zit reun / doch niet alie. 

3 Jeſus / Wetende dat de rr Fant hu wiſt wie Gem 

_ PDaber hem alle dingen in verraden foude : daeram 

be Ganden gegeven Gadde/ [fende hu/ Ou en zijt niet 

ende dat hu ban Goat uytge⸗ [alle venn. 

en was / ende tat Godt) re Als Gu dan hare boeten 

enen gingh / gewaſſchen / ende fijne klees 

4 Stont op ban het avont⸗ deren genomen hadde / fat 

mael / ende Teude [fijne]| Gu wederom aen / ende fende 

meeberen af/ ende nemende tat haer/ Perftaet an wat 

eenen imen Hoeck / om ick ülieden gedaen hebbe? 

gordde hemſelven. 13 Gn heet mu Meeſter / 
en- 



Cay. 13. 
ende Heere / ende gu ſegt 
wel: want ict bent. -— 
I4 Indien dan ick/ De Deez 

te ende De Meeſter / uwe 
toeten gewaſſchen hebbe / fa 
zijt am oock ſchuldigh mal⸗ 
kanderg boeten te waſſchen. 
15 Want ick hebbe u een 

erempel gegeven / op dat gez 
lijcſterwijs ict u gedaen heb⸗ 
be / nulieden oock doet. 
16 Voorzwaer / voorwaer 

ſegge ick u/ Een dienft- 
knecht eu if niet meerder 
dan fijn heere / nach cen gez 
fante meerder Dan die hem 
gefanden heeft. 
17 Indien mt defe dingen 

weet / ſaligh zt gu fa uu 
deſelve doet. 
18 Aci enſegge niet van u 

allen; ickt weet' welcke ick 
uutberftoren hebbe: maer 
(dit gefchiet,] ap dat de 
Scheꝛift verhult tuerde/ Die 
met ma het brooteet / heeft 
tegen ma fijn berfen opge⸗ 
Geven. 
19 Pan nu ſegge ick het 

ulieden/ eer het gefchiet is: 
on dat / manneer het qez 
ſchiet fal zjn/ or gelooven 

meugt dat ick 't ben. 
oo Voorzwaer / voorzwaer 

ſegge icſt u/ Sa ick nemant 
ſende/ wie [dien] ontfangt/ 
die ontfangt mu: ende wie 
mu ontfangt / die ontfangt 
Gem die mu geſonden heeft. 
or Jeſus deſe dingen ge— 
ſegt hebbende/ wiert ont⸗ 

Euangelium Joannis. 

30 Hn dan de hete genomen 

roert ín den geeſt/ ende be⸗ 
tungde / ende ſende / Vooz | 
waer / voozwaer ick ſegge 
u/ dat één ban ulieden mu 
fat verraden. 
oe Deùifcipelen dan ſagen 

ap malftanderen / t\uĳffelen= 
de ban Luien hu [dat] fende. 
23 Ende één ban fijne dis⸗ 

cipelen was aenfittende in 
den fchaat Jeſu/ welcſten 
Jeſus lief hadde. 
24 Siman Petrus dan 

wenckte defen/ Dat hu vra⸗ 
gen faude / fuie hn doch ware 
ban welcken hu{dit}fende. 
25 Ende deſe valleude op 

be borſt Jeſu/ fende tat 
hem/ Veere) wie is t? 
26 Jeſus antwoordde / Dez 
fe is 't dien ick De bete/ alá 
ickſe ingedoopt hebbe/ ge— 
venſal: Ende als hude bete 
ingedaopt hadde/ maf huſe 
Aube Simonis Iſcariot. 
27 Ende na de bete/ doe 

voer de fatan in Gem. Jeſus 
dan fende tat hem/ Dat ap 
daet/ doet het haftelickt. 
08 Ende dit en verſtont 

niemant der mene Die acne 
faten / uaertoe hu hem 
[dat] fende, 
og Want ſommige meunz 

den / dewijſe Judas be beurs 
fe hadde / dat hem Jeſus 
fende / Loopt tgene lun 
ban noode Gebben tot het 
feeft: afte/ dat Gu den ars 
men wat geben faude. 

heb⸗ 
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hebbende / gingh terftant | {etten & Vodoꝛwaer / Loar” 

uut. Ende Get was nacht. | Waer ſegge ick u/ De haen 

sr Wik Gt dan untgegaen en fal niet Hraepen/ tat dat 

was/ fende Jeſus u if [an ma deiemael berlaachent 

be Sone dek menschen tere | fuit hebben. 

herr ende Godt is in Pet 14. Capittel. 

em berheerlickt. U” herte en worde niet 
32 AIndien Godt in hem antraert: guiieden gez 

verheerlickt is / fo fal oackt|toaft in Godt / gelooft aoctt 
Goat hem verheerlickſten ín [in mu. 

Hemfelben / ende hu falhem) 2 An het huns mijus Dar 
terſtout verheerlicſten. ders zijn bele wooningen: 

33 Kinderſtens/ nogheenen anderſins fa ſoude ickt het u 

Klemmen [tijt] ben ickt bu u. | gefent Gebben: ickt gae her 

Gu (ult mj faccken/efi gelijck | nen om u plaetſe te berenden. 

ick den Haden gefent hebbe /| 3 Ende fa wanneer ick he— 

Daer icſt Genen gae en font [nen fal gegaen zijn / ende u 

gu niet omen / [alfoolfegge|ptaetfe fat bereudt hebben / 
ſck ulieden nu vockt. fa ame ick Weber / ende fal u 

34 Eennieutu geboùt gebe ftat mit nemen / op dat gu 

ict u/ Dat malkanderen | aac zijn meugt daer ickt ben. 

tief heat. Belge ick u lief 4 Ende waer ick Genen gae 

gehadt hebbe / Hat aockt gij Weet gu / ende den wegh 

malftanderen lief hebt. weet gu. | 

35 Dier aen ſullen ſu allel 5 Chama fende tat hem / 

bekennen / dat gumijne dis⸗ Heere / Wup en Weten niet 

ripelen zijt / fo au liefde helt | tart mu Genen gaettende hac 

onder malkanderen. annen tun den wegh weten? 

36 Simon Petrugfendetot| 6 Jeſus fende tat hem / 

hem/ Heere / waer gaet gu Acit ben de wegh / ende De 

henen Jeſus antwoordde waerhent / ende het leben. 

hem / Daer ick henen gae /\Riemant en Komt tat den 

en Kont gu mp nu niet tal | Pader dan daa? my. 

gen: maer gu fult mu na⸗ 7 Andien gulieden mu ner 

maels volgen. kent haddet/ fa faudet gu 

37 Petrug fende tat hem /|oackt mijnen Pader gektent 

Beere/ waerom en Kan ick hebben: ende Lau nu ken: 

uuw niet bolgen? Aci ſal net gu hem/ ende hebbet 

leben boor u fetten. hem geſien. | 

58 Sefugantwoozbbehem/| 8 Philippus fende tat hen, 
Sult am uitw teven boa? mu! Heere / toont ons den — 

er 



Cap. 14. 
der/ende het ig ons genoegh. 
9 Jeſus ſende tat hem / Ben 

ickt faa langen tijt met ulie— 
den / ende en hebt gu mi niet 
gekent / Philippe? Die my 
geffen heeft/ die Geeft den 
Pader geffen: ende hoe feat 
an / Coont ons den Dader : 
to Gelooft nu niet dat ick 

in deu Pader [ben ]/ ende de 
Pader in mu if? De woor⸗ 
den die icſt tat ulieden fp2ez 
Re/ en ſpreſte ickt van mu 
felbenniet: maer De Vader 
die in mu blijft / deſelve Doet 
de wercken. 

Euangelium Joannis. 

u blijve in Der eeuwighent. 
17 [Namelick] ben Geeſt der 
maerhent/ welckten be we— 
reït niet en fan ontfangen / 
want fn en fiet hemniet / noch 
enfent hem niet: maer gu 
kent hem / fant Gu blijft bu 
ulieden ende fal in u zijn. 
18 Icken falu geen weeſen 

laten:ick kame[ weder] tat u. 
19 Noch eenen Klennen 

Ctijt]/ ende be werelt en fal 
ma niet meer fien: maer gu 
ſult ma fien; want icht leve / 
ende gu fuit leben. 
oo An dien dagh fuit on 

11 Geloovet mu/ dat ick bekennen / dat ick in mijnen 
in den Vader [ben]/ ende 
de Vader in mu is: ende ine 
bien niet fa geloovet mu 

_am De wercken ſelve. 
re Voorwaer / voorwaer 

ſegge ich ulieden / Die in 
mu gelooft / de wercken die 
icit boe/ fal hu oock doen / 
ende fal meerder boen dan 
deſe. Want ick gae Genen 
tat mijnen Dader. 
13 Ende fa wat mt begeeren 

fuit in mijnen name / dat fal 
ick doen: ap Dat De Dader 
in Den Sone berheerlickt 
worde. 
14 Sa an net begeeren ſult in 
mijnen name / ict ſal't boen. 
15 Gndien qu mu lief hebt / 

fa bewaert mijne geboden. 
16 Ende ick fal den Daz 

der bidden / ende hun fal 
u eenen anderen Croo— 
fter geven / op dat hu bu 

Pader [ben]/ ende qu ín 
mu / ende ick in u. 
or Bie mijne gebaden Heeft/ 
ende deſelve bewaert / bie is 
tie mu lief heeft: ende die 
mu lief heeft / fal ban mijnen 
Pader gelievet worden: en⸗ 
de icſt fal Gem Lief hebben / 
ende ick fal my ſelben aen 
hem openbaren. 
oe Gudak/ niet He Iſca⸗ 

riot / fende tot hem / Heere/ 
wat ik het/ dat gn uſelven 
aen ang fuit openbaren / en⸗ 
ge niet aen De werelt 7 
23 Jeſus antwoordde ende 

fende tat hem/ Sa pemant 
mu tief heeft/ Die ſal mijn 
woort bewaren: ende mijn 
Pader fal hem lief hebben / 
ende fun futen tat hem ſto— 
men / ende fuïlen mooninge 
bu hem maken. 
o4 Die my niet lief en heefd 

e 



Cap. 13. Euangelium Joannis. Fol. 118 

die en bewaert mijne woor⸗ ben heeft. Staet op/ laet 

ben niet. Ende het uoo2t jans ban hier gaen. 

dat gulieden haa2t/ en is Det 15. Capittel. 

het mijne niet / maer deë Dar |F Ck
 ben de ware tuijnftock / 

berg / die mp gefanden heeft. Kende mijn Wader if De 

25 Deſe dingen hebbe ickt tot fantman. 

u gefpzatten / yu blijbende. o Ate rancke bie in ma geen 

26 Maer De Croofter De vꝛucht en dzaegt / die neemt 

Nt Pe Geeft/ welcken Be | hu werh: ende alie die zucht 

aber fender fat in mijnen [haet / die reunigt hu / op 

name / Die ſal u alle leeren/ vat fu meer vrucht Deane. 

ende fat u indachtigh maken) 3 Gulieden zijt nu reun/ om 

alte wat ick u geſegt hebbe. het waagt / dat ick tat u ge⸗ 

227 Pꝛede late ick u / mijnen ſproſten hebbe. 

goede geve ick u: miet ge⸗4 Blijver in mu J ende ick in 

tijckertwijg de werelt [hem][u. Seljckerwis de rancke 

geeft / geve ick Chem] u. geen vrucht en fran dragen 

Mu herte en worden niet [an haerfelven/ fa fm niet in 

ontroert / noch en 3u niet [den wijnftackt en blijft: alſoo 

verſaegt. __ {aack gu niet / fo at in mu 

28 Gu hebt gehoozt dat ick niet en Glijvet. 

tot u gefent hebbe Ack nae) 5 cht Gen de fwijnftack / 

henen/ ende Rome [weder] |[ende]gu de vancken: bie in 

tat u. Andien qu mu Lief | mu wijft/ ende ick in hem/ 

haddet / fa faudet DU U gere | bie dr
aegt veel vnucht: tant 

Glijden / oM bat ick gefeat|fander mp en Kont gu niets 

hebhe/ Ack nae henen tat | doen. 

Ben Vater: tant mijn Da) 6 Sa pemant in my niet en 

ber ismeerder dan ilt. bliüjft / die is bunten gewor⸗ 

20 Ende nu hebbe ick Bet u | pen gelijckerwijs De rancke / 

gefegt / eer het geſchiet is: ende is berdorret: ende MEN 

op dat / wanneer Het gefchiet | vergader
t Bef elve / ende men 

fat zijn / gu gelooven meugt. werptſe in ’tuper/ ende ft 

zo Icken ſal niet meer geel | maden ve
rbrandt. 

met u ſpreſten:want De over⸗ 7 Indien rin mu blivet / 

fte deſer werelt Komt / ende ende mijne woorden in u 

en heeft aen mu niets. r Blijven / fa wat gu wilt/ 

31 Maer op dat de werelt fuit gu begeeren / ende het 

wete dat ick den Pader tief ſal u gefchieden. 

hebbe / ende alſoo doe gelijc: | 8 Pier in is mijn Dader 

derwijs mu be Vader gebo verheerlickt / dat 48 a 
2ucht 



CapsAs. 
teucht draegt: ende qu fult 
mijne diſcipelen zijn. 
9 Gelücſterwijs de Wader 

min lief gehabt heeft/ hebbe 
ick aackt u liefgehadt: blijft 
in deſe mijne liefde. 
ro Gndien gu mijne gebo⸗ 

hen bewaert/ fo fuit at in 
mijne liefde blijven: gelijc— 
kerwijs ich De geboden mijns 
Padberg bewaert hebbe/ enz 
De Glijbe in fijne liefde. 
rr Deſe Dingen hebbe ick 

tatu gefp2alten/ op dat mijz 
ne blütſchap in u blijve / 
ende uwe blijtſchap becbult 
werde. 
re Dit ik mijn gebodt/ dat 

gu malkanderen lief hebt/ 
gelückerwüs ict u lief gez 
haat hebbe. 
13 Piemanten heeft meer? 
der liefde als Defe/ Hat nez 
mant fn feben fette voor 
fijne beienden. 

Euangelium Joannis. 

ve: op Dat fa Wat qu ban den 
— 

Pader begeeren ſult in mijj⸗ 
nen name / hu u [dat] gebe, 
17 Dit gebiede icſtu/op dat 

at malkanderen lief het. 
18 Indien u de werelt haet/ 
fo weet Bat ſu mu eer Dan u 
gehaet heeft. 
19 Gudien gu ban de merelt 

lwaert/ fa ſoude De werelt 
het hare lief hebben; Pach 
am Bat ap ban de Werelt niet 
en zijt / maer íclt u unt de 
werelt hebbe uutberkaren / 
daerom haet u de werelt. 
oo Gedenckt Dek woozrts 

dat ick u geſegt hebbe/ Een 
dienstknecht en ik niet meer: 
der dan ſijn heere. Indien fn 
mu vervolgt hebben / fn ſul⸗ 
{en aacf u verbolgen ; indien 
ft mijn Waat bewaert hehe 
ben/ fu ſullen oack het uwe 
bewaren. | 
or Maer alie deſe Dingen 

14 Ou zijt mijne brienden /|fullen fn u doen om mijns 
fa nu doet wat ick u gebiede. naemé wille / am dat fu hem 
15 Ack en heete u niet meer | niet en ennen die my geſon⸗ 

dienftfnechten / Want delden heeft. 
dienſtknecht en Weet niet 
wat fijn heere Daet : maer ick 
hebbe u vrienden genaemt / 
want al wat ict ban mijnen 
Pader gehaa2t hehe / [dat ] 
hebbe ickt u beſtent gemaeckt. 
16 Guen het mn niet unt⸗ 
verkorten / maer ick hebbeu 
untverſtoren / ende ick hebbe 
u geftelt bat gu faudt Genen 

22 Indien ick niet geſto— 
men en ware / ende tat haer 
geſproſten en Gadde/ ft en 
hadden geen ande : maer nu 
en hebben fp geen voorwend⸗ 
fel vaoz hare ſande. 
23 Die mu haet/ die hact 

gack mijnen Dader. 
24 Indien ict de wercken 

ander haer nieten hadde gez 
gaen ende bucht beagen /| Daen/ Die niemant anders gez 
ende [dat] uwe vrucht blij⸗ daen en Geeft / fn en hadden 

| geen 
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geen fande: maer uu hebben 

ſuſe geffen / 
ende mijnen 

ende bende my 
Vader gehaet. 

23 Macer [dit gefchict, Jap 

dat Get woort vervuſt wor⸗ 

de / dat in hare wet geſchre⸗ 

ven is / Su hebben mu ſon⸗ 

der oorſakte gehaet. 
26 Maer wanneer de Croo⸗ 
fter fat geftamen zijn / dien 

_ictt u ſeñden fal ban den Dar 

der / [namelick] de Geeft der 

_ fwaerhent / die ban den Dar 

der untgaet / die fal van my 

getuugen. 
27 Ende qr fuit oocſt ge⸗ 
tungen / want on zijt ban den 
beginne met mu geweeſt. 

et 16. Capittel. 
Eſe dingen hebbe ick tot 
ugeſproken / op Dat qu 

niet ge-ergert en wozrt. 

a Su fuiten u uut de Si 
nagogen werpen; ja De ure 

kamf/ dat een wegelick die 

u ſal dooden / ſal mennen 

Gade eenen Dienst te doen. 

3 Ende defe dingen fullen 

mu doen/ am Dat ſu den 

Wader niet gekent en heb⸗ 

ben/ nachte mj. 
4 Maer defe dingen hebbe 

ick tatu geſproſten; op dat / 

wanneer De ure fal geltomen 
zin / guderfelber meugt ge⸗ 

dencken dat ickſe u geſegt 
e: doch deſe dingen en h 

hebbe ick u ban ’t begin niet 
geent, am dat ict by ulie⸗ 

5; nu gae ick Genen 

Euangelium Joannis. Fol. 119 

tot ben genen die my geſon⸗ 

ben heeft / cude niemant ban 

uen vzaegt mu / Waer gaet 
gn henen? 
6 Maer om dat ick deſe 

dingen tat u geſproſten hele 
Ge) fo heeft de drzoefheyt 

uw herte berbuit. 
7 Doch ick ſegge u de waer⸗ 

heyt / Het if u nut dat ichkt 

wechgae: want indien ick 

niet mech en gae / fo en ſal de 

Craofter tot u niet amen: 

maer indien ick Genen mar / 

fa ſal ict hem tat u fenden. 

8 Ende bie geſtomen zünde / 

fat de werelt overtuugen van 

fande/ ende Lan gerechtig— 

Bent / ende ban aazdeel. 

9 Van ſonde / om dat fin 

mp niet en nelaaben: 
ro Ende ban gerechtin 

Bet / om dat ick tat mijnen 

Pader Genen gae/ ende gu 

en fuit mu niet meer fien : 

ir Ende ban oa2derl / oM 

bat be overſte deſer werelt 

geoozrdeelt is. eri 

re Pond vele dingen hebbe 

ick ute ſeggen dach guen 

kont die nu niet dzagen. 

13 Maer Wanneer bie ſal 

geſtomen zijn / [namelick]de 

Geeft ber Waerhent/ hu fal 

uin alle de waerheyt enden. 

Want hu en ſal ban hemſel⸗ 

ben niet fpzelten / maer fa 

wat Gu fat gehoort heben / 

fat hu ſpreken / ende de toe⸗ 

amende dingen fat hu u 

verſtondigen. 
Die 



Cap. 16. Euangelium Joannis. 

14 Die fal mu verheerlic⸗verblijden:eñgu fuit bedrzoeft 
ken : ‘want hu fal ‘tuut het) zijn / maer uwe droef Gent 9 
mijne nemen / ende fal ’t ul fal tat blijtfchag worden. 
verkondigen. OI 

15 Al wat de Pader heeft / ſu baert / Geeft deoef bent / 
ië mijne: daerom hebbe ick |detuĳie Gare ure gekomen 
gefent / Dat hu 't unt Get 
mijue fal nemen / eude u 
verſtondigen. 
16 Eenen kilennen [tijt] / 

ende ot en fuit munietſien: 
ende wederom / eenen kley⸗ 
nen [tiĳjt]/ ende ou fuit mu 
ſien/ want ick gae Genen tat 
den Vader. 
17 [Sommige] tan uut fijne 

difcipelen fenden tat mal 
anderen / Wat ik dit dat hu 
tat ans ſegt / Eenen klennen 
[tijt] / ende gn en ſult ma niet 
ſien: ende \nederam / eenen 
Rlepnen [tijt]/ ende gu fuit 
mu fien: ende / Want ick 
gae Genen tot den Dader? 
18 Su fenden dan/ at 

is bit dat hu feut / Genen 
Klennen [tijt]? Wp en Wer 
ten níet mat hu feat. 
0 Jeſus dan bekende dat 

ín hem wilden beagen/ ende 
fende tat haer/ Veaegt an 
daer Han onder malkande- 
ren/ dat ict oefent hebbe / 
Genen Klennen [tijt]/ ende 
guen fuit mp fiet fien : enz 
de wederom / eenen ſilennen 
Ctijt]/ ende gu fuit mu fien & 
oo Poorwaer / voorwaer 

ickt ſegge u/ dat ou fult 
ſchrenen / en ſtlaeglick wee⸗ 
nen / maer de werelt fal haer 

if: maer Wanneer ſu Get 
kindeften gebaert heeft / {0 
en gedenckt ſu de benaeumt-⸗ 
hent niet meer / am de blijt⸗ 
ſchap dat een menfche ter — 
werelt geboren is. 
oe Ende gu Han hebt nu | | 

twel droefhent: maer ick fal 
u wederam fien: ende uiu 
herte fal hem verblijden / en= 
de niemant en fal uwe Glijt- | 
fchag Lan u wechnemen. 
23 Ende indien dagh en 

fult on ma niets weagen. 
Paaoluaer / voorwaer ick 
ſegge u/ AL wat on den Va⸗ 
ber ſult bidden in mijnen nas 
me/ [dat] ſal hu u geven. 
24 Cot nogh toe en hebt 

mt niet gebeden in mijnen 
name: hidt/ ende gu fult 
antfangen / op dat uwe Glitz 
ſchap becbuït 3u. 
25 Deſe Dingen hebbe ick 

daa? gelijckeniffen tat u gez 
fp2aften: maer de ure ſtomt/ 
dat ick niet meer door gelid: 
eniffen tat u fp2eken en 
fal/ maer fal u ban unt ban 
ben Pader verſtandigen. 
26 Gn dien Haak fuit ou in 

mijnen name bidden: ende 
ick en ſegge u niet dat ick den 
Pader Loa u bidden fal. 
27 Want de Wader felbe 

__ Heeft 

Een beouwe wanneer | | 



Cap. 17. 

Geeft u lief / dewijle gu mu 
ief gehadt hebt / ende hebt 
gelooft dat ick Lan Godt 
ben untgegaen. 
28 Ick hen Lan den Dader 
untgegaen / ende ben in De 
werelt gefamen: wederom 
verlate icht de werelt / ende 
gae henen tat den Dader. 
29 Sine difcipelen ſenden 

tat hem/ Siet / nu ſpreecktt 
nn ben unt / ende en feat 
geen gelijckeniffe. 
zo Qu weten fun Dat a 

alte bingen weet/ ende at 
en het niet ban noode Dat 
u pemant vrage. Hierom 
gelooven fun Dat gu Lan 
Godt untgegaen zijt. 
zr Jeſus antwoordde haer/ 

Gelooft gu nu? 
se Siet/ de ure ſomt / ende 

ik nu geſtomen / dat gu fuit 
berftrant worden / cen yege⸗ 
lickt nae Bet fijne / ende gu my 
alteen fultfaten. Ende [noch- 
tans] en ben ick niet alleen: 
tant de Vader is met my. 
33 Defe dingen hebbe ick 

tat u geſproſten / op dat gu 
in mu brede hebbet. An de 
werelt fuit an verdrzuckinge 
hebben :- maer hebbet goe⸗ 
ben moet: ick hebbe de we— 
ret abermonnen. 

__ Pet 17. Capittel, 
At heeft Jeſus geſpro⸗ 
Hen/ ende hun hief fjne 

oogen op nae den: hemel / 
ende ſende / Vader / de ure 
ig geſtomen / berheerlickt 

Euangelium Joannis Fol. 120 

uwen Sane/ op dat oock 
uiu’ Sone u berheerlictte. 
a Gelijckermijs gm hem 

macht gegeten hebt aber al: 
fe vleeſch / op dat al wat ou 
id gemeen hebt / hu haer 
het eeuwige leben gebe. 
3 Ende dit is het eeuwige 
(even / dat fn u Kennen den 
eenigen waerachtigen Goùt/ 
ende Jeſum Chꝛiſtum / dien 
an geſonden hebt. 

JIckhebbeu berheerlicht 
op der aerden: ick hebbe vol⸗ 
enndigt het werck / dat An 
mp gegeven hebt om te Doen. 
5 Ende nu verheerlicſtt mn 

qu Pader bu uſelven / met de 
Beertickthent/ bie ict Ap u 
hadde / eer De werelt was. 
6 Ick hebbe uwen naem 
geopenbaert den menſchen / 
die ar mt untde werelt gege⸗ 
ben hebt, Su Waren uwe / 
ende au hebt m deſelve gez 
gesen/ ende fit ſebben uw 
waat bewaert. 
7 Qu hebben fp beſtent bat 

alles / wat gu mn gegeven 
hebt / ban u is. 
8 Want de woorden Hie gu 
ma gegeven hebt / hebbe ickt 
haer gegeven: ende fn Geke 
benfe outfangen/ ende fu 
hebben waerlick bekent / dat 
ict van uw untgegaen hen / 
ende hebben gelooft / dat gu 
mu geſonden hebt. 
9 Acht kidde Lao, haer: ick 

en hidde niet vang de tuerelt / 
maer voor de gene Die gu 

mn 



Cap. 17. Cuangelium Joannis. | | 

mx gegeven hebt / want nj 18 Gelickterwijs an mage 

ziju uwe. —— fanden hebt in de werelt/[al- 

ro Ende al het mijne if [foo] hebbe ick haer oack in 

uwe / ende Get uwe is mij- |De werelt gefanden. 

ne: ende ick ben m haer| 19 Ende ick henlige my ſel⸗ 

verheerlickt. [ben vaag haer / op dat aactt 

ir Ende ick en ben met meer [fx gehenligt mogen zijn in 

in be merelt/ maer deſe zijn in | waerhent. 

be werelt / ende ick fkametat| oo Ende ick en hidde niet | 

u. Henlige Vader / Bewaert⸗ alleen voor deſe / maer vocſt 

fe in u wen name / die gumn voor be gene Die Haas haer 
gegeven hebt / op dat fn één | ‘waagt in mp gelooven ſullen:

 

zjn/ geldt al up. or Op dat fn alle Één zón / 

re Dat ick met Haer in de geljckerwjs gu Dader in 

\uereït was / bewaerde icktſe mu / ende icktk in u / dat 

in uwen name. Die an mu foackt fp in ous één zijn: op 

gegeven hebt / hebbe ickt be⸗ dat De werelt geïaafte Hat | 

tuaert / efi niemant uut haer [ap mu geſonden bekt. | 

enig verloren gegaen / dan de 22 Eve ick hebbe haer de 

fane der verderffeniſſe / op dat heerlickhent gegeven/ Hie 

de Schzift vervult worde. gu mu gegeven hebt: op dat 

13 Maer nu kome ick tat | u één zjn/ gelijck aff tun 

u/ ende ſprekte dit in be ez | ÉÉN zijn. 

relt/ op Dat ſu mijne blüt⸗23 Ick in haer / ende qu in 

ſchap vervult magen heb⸗ſmy; op dat (nt volmaeckt zijn 

ben in haerſelven. in één / ende op dat He we⸗ 

14 Acht hebbe haer uw Waopt |relt bekenne / dat qu muge⸗ 

gegeven / eñ de werelt heeft⸗ |fonden hebt / ende haer lief 

fe gehaet / am dat ſu Han De gehadt hebt / gelijck gu mu 

\aerelt niet en zijn / gelückt als [lief gehaat hebt. 

ict ban de werelt nieten ben. | 24 Vader / ickt wil bat daer 

15 Ick en hidde niet Dat ickt ben / aackt die bp mu 5ijn/ 

gu haer vat De tuerelt weche | die gu nt gegeve
n hebt: ap 

neemt / maer Dat UU haer dat fm mijne heerlickheut 

vewaert van den booſen. magen aenfchautuen/ Die gu 

16 Su en zijn uiet ban De mu gegeven helt / Want at 

wuerelt / dehhckerwüs ick [hebt mu lief gehadt / voor de 

gan oe werelt niet en ben. ſgrontlegginge BET werelt. 

17 Heyligtſe in ume waer⸗25 Rechtveerdige Dader / 

heut? uto ‘woort is be waer: [DE werelt en heeft u niet ge⸗ 

Gent. Went: maer ick Beleen Be 
ent: 



Cau. 18. Euangelium Joannis. Fol. ter 
ſtent: eñ deſe Geblen beſtent / de fm ſenden / Jeſum den 
dat qu mugeſonden hebt. MNazarener. 
—— hebbe haer u⸗ 3 Jeſus antwoordde Act: 

wen name beſtent gemaeckt/| hebbe u geſegt dat ich ’t Gen. 
ende fat [hem] beſtent ma⸗ Indien on dan mm faeckt / 
Ken: op bat de liefde daer me- | fa laet deſe Genen maen. 
de an mutief gehadt Hebt in| o Opdat det woozrt vervuſt 
haer zu / ende ick in haer. ſoude waden / dat hu geſegt 
et 18. Capittel. hadde: Unt den genen die 
Eſus bit geſegt hebbende Mt mn gegeken hebt / en heb⸗ 

| J gingh uut met fine diſti⸗ he ick niemant verloren. 
gelen overde Gekte Ledoon/) ro Simon Petrus ban heb⸗ 
daer cen haf was / in weicken | bende een f weert/trock ’t fel- 
huginghende fijne difcipelen. | ve [uyt] /eft ſſoegh dek Haar 
a Ende Judas / Hie hem genpzieſters dienſtknecht/ 

verriedt / wiſt aactt die plaet- | ende hieuw ſjne rechter vore 
fe/ dewile Jeſus aldaer Hichte |af. Ende de name Des dienſt⸗ 
wüjls bergadert was getveeft | Rechte was Malchus. 
met fjne diſcipelen. 11 Jeſus ban fende tot Per 
3 Judas dan genomen Geke |trum/ Steekt uiu fluzert 

bende de Hende [krijgsknech-| ín he fcheede. Den deinck 
ten]/ ende [eenige üienaerg | Gefter bien mu he Vater ge⸗ 
han de Obverpzieſters endegeven heeft fal ick dien 
Pharifeen / guam aldaer|niet drincken? 
met lanteernen /- ende fac-| 12 De bende Dan/ ende de 
Helen / ende wapenen. Oberfte over dunſent / ende 
4 Jeſus Dan wetende alles de dienaers Her Laden na- 
wat ober hem kamen faude/(men Jeſum geſamentlick / 
gingh unt / ende fende tat |ende bonden hem. 

Baer / Wien faeckt nn 2 13 Ende lendden hem Gez 
5 St antwoordden hem/|nen/ eerft tot Annam : want Jeſum den Pazarener. Yer | hu wat des tuft vader Lam 
ſus fende tot haer / Ick ben 't. | Cajanbat/ tweicke deffelven 
Ende Judas die hem ver⸗ jaer Hoogenpeieſter tua. 
riedt ftant oock bp Haer. | 14 Cajaphaë nu was de 
6 At hu dan tat haer ſen⸗gene die ben Loden geraden 

cit ben ’t/ gingen fn) hadde / dat het nut was bat 
achterwaerts/ ende bielen| één menfche bon? het volck 
ter actde. ſtorbe. 
7 Du haer dan we⸗15 Ende Simon Petrus deram / jeckt gu? en? ——— ende een — 
* er 





he ni | 

Cap. 19. Euangelium Joamis. ral. 122 
29 Pilatus dan gingh tatjniet en ware overgelevert: 
——“ ende fende / Pat [maer nu en is mijn Wonincke 
efchulbinge beengt ou te⸗ rüchk niet ban Dier, 

gen-Befen iuenſche? 37 Pilatur dan ſende tat 
30 Su anttudoebden ende fhem/ Zijt qu dan een Leae 

ſenden tat hem/ Indien dez ningh? Jeſus antinanzdde / 
fe geen guaetdoender en wa⸗ | Gu feat dat ict een Koningh 
re / fa en ſauden fun hem unben. Wier toe ben ick gebe— 
niet obergelevert Hebben. [ren/ ende hier tae ben ict 

31 Pilatur dan fende tat |in de werelt gekomen, ey haer/ Neemt qu hen / ende dat ick der waerhent getun⸗ aopdeelt hem nav uive wet. geniſſe geben faude. Een De Joden dan ſenden tor |negelick die uut be waerhent 
hem / Wet en is and niet ge- |l / haat mijne ſtemme. 
ao2loft pemant te booben. | 38 Pilatus fende tat hem / 
32 Op bat het woort Gefu Pat ik waerhent? Ende alá 

erbuit wierde / dat hu gee | Gu dat gefent hadde / gingh ent hadde / Beteeckenende | hu Wederom uut tat ben Ga  haedanigen Boat hu ſterven den / ende fende tat haer/ Gek 
faude. | ten pn * — in hem. 
33 Pilatus ban gingh we⸗ 39 Pach am hebt een ge⸗ 
deram in het Techthuns /|Waonte/ Bat ict u op het 
ende riep Jeſum / ende fen: |Paftha Éénen loslate. Witt 
De tot bem/ Zijt gude Uo⸗ gou Dan dat ick u ben Ko— 
ningh der Gaden ? ningh der Goden loslate? 
34 Jeſus antinoazdbe hHem/| 49 St ban riepen alte Wez 
Zit gu bit ban ufelben /|Deram/ fengende/ HRiet de⸗ 
af hebben ’t u andere ban ſen / maer Barabbam: Ende 
mu nefent: Barabbas was een maa” 
35 Pilatus anttmaardbe / | Denaer. 
| el —— uw bolck Det 19. Capittel. 
ende De Oberpziefters hele Oe nam Pilatug Han 
Hen waen mt obergeſevert: Jeſum / ende geeſſelde 
wat hebt ou gedaen ? [hem]. 
36 Lefug antimoozbde /| e Ende be krjnsknechten 
Mn Yoninckrijckt en is een ſtroone Lan Haanen 
Het ban befe werelt: Indien geblochten hebbende / ſet— 
mjn taninckrijcht ban deſe teden [die] op fijn Hooft / werelt mare / fa fauden mijz |ende wierpen hem een pure 

| R geſtre ‚| peren leet om. 
3 Ende ſenden / Weeſt nez 
er 2 acaet / 



Lan. I9. Euangelium Joannis. 

groet / gu Ktoningh der Loef II Jeſus antwoordde / Gu 

gen. Ende ſu gaven Gem en ſoudt geen mar hebben 

ktinnebackſlagen. tegen mu/ indien het u niet 

Pilatus dan quam {uee van boben gegeven en wa⸗ 

erom uut/ ende ſende tat te: daerom Die mu aen U |} 

haer/ Siet / ick beenge hem [Heeft abvergeievert / Heeft ' 

tat ulieden unt / op dat ou grooter ſonde. ei 

wetet / dat ict in Gem geen) 12 Van doen af facht Pila⸗ 

schuit en Linde, tus hem los te laten: maer 

5 Jeſus dan quam uut / ge Goden riepen/ ſeggende / 

dragende De doornen raaz | Andien on Defen laflact / {a 

ne / ende het purperen Kieet. en zt on Def Keyſers geient 

Ende [Pilatus] fende tat niet; een vegelick die hem⸗ 

Gaer/ Siet de menſche. ſelven Koningh maeckt / 

6 Als Gem tan de Oer: wederſpreeckt den Keuſer. 

prieſters ende de dienaers ſa⸗ 13 Nik Pilatus dan dit 

gen / riepen ſu⸗ fengende /|maa2t Goazde / Geacht hu 

Truuſt [hem ]/ krunſt [hem]. gefum unt? ende fat neder sp 

Pilatus feude tat haer /op den Kechterſtoel / in De 

Peemt nuiteden hem ende plaetfe genaemt Lithoſtro⸗ 

runſt Chem]. Want icken|\tof/ ende in tT Hebreeuſch 

dinde in hem geen ſchult. Gabbatha. hes 

7 De Jaden antwao2dben| 14 Ende het was de Voor⸗ 

hem / Wuhebben een wet/en⸗ berendinge des Pafcha/ ens 

Sena onfe wet moet hufters | DE antrent 
de fefte tre: en⸗ 

gen/ ant Gu Geeft Hemfel- de Gu fende tot ge Goden / 

ten Godts Sone gemaeckt. Siet/ uwe Yoningh. 

3 Dae Pilatus Han dit 15 Maer ſu riepen/ Beemt 

mao2t hoorde / Wiert Gu wech / neemt tech / krunſt 

meer bebreeſt: hem. Pilatus fende tot haer/ 

9 Ende ging Wederom in|Sat ick uien Konintzh 

het Lechthuns / ende fende |Frumcigen? De Overpzie⸗ 

at Lefum/ Pan Waer zijt | ſters antwoordden Wu en 

gu: Waer Jeſus En gaf hebben geenen Koningh 

Gem geen antwoozt. dan den Keyſer. * 

ro Pilatus Han ſende tot 16 Doe gaf Gu hem dan 

hem / En ſpreeckt ou tat NI Gaer over/ ap Dat jn ge 

niet? Weet ou niet gat ick krunſt faude wozden. 

macht hebbe u te krunci⸗ ſn namen eſum / ende let 

gen/ ende macht hebbe u | deu Chem]fuech. 
| 

ſos te laten 7 17 Ende hr dragende fijn 
| ſtruus 

8 



J £ 

Cap. 19, 

ru 
plaetfe]. genaemt W 

Euangelium Joannis. 
/ ginnh uut nae de niet ſcheuren / maer laet ons 

gafte | daer over loten/ wiens [die ] 

Fol. 123 

[plae! - 
feheelplaetfe / welcke in 't zijn fat: op dat de Schzift 
Bender genaemt wozrt vervult ode / Hie feat / 
Golg atha : Su hebben mijne Kieederen 
18 Alwaer ſu hem runften/|onder Gaer berdeelt/ ende 
ende met hem twee andere / aver mijne Klecdinge Hehe 
aen elcke zijde eenen / ende 
Jeſum in °t midden. 

ben fn het Tat gewozrpen. 
Dit hebben dan de Krijgd- 

19 Ende Pilatus fehzeef| knechten gedaen. 
aack een opſcheift / ende fet- 
tede [dat] opt Het ſttruns: enz 

25 Ende Gn het ſtruus Aer 
fu ftanden fijne moeder / 

he Daer was gefch2eben /jende fijn& moeder fufter / 
Jesus Dr NAZARENER, 
DEKONINGHDERJODEN. 
20 Dit opſchꝛift dan laſen 
bele van de Joden: tant de 
heerd Daer Jeſus geſtrunſt 
wiert / was nach He ſtadt: 
ende het was nefctjzeftén in't 
Hebzeeuſch / in ’t Grieckſch/ 
[ende] in t Latijn. 

21 De Oberpziefterk dan 
Ber Joden ſenden tat Pilar 
tum/ Eu ſcheijft niet /- De 
Koningh der Joden: maer 
dat hu gefrat Heeft / Ack 

‚hen de Koningh der Goden, 
‚22 Pilatus anttuaazdde / 

Dat ick geſchzeuen hebbe/ 
dat] hebbe ick geſchreven. 
oi hed ban 

JParia Clope [wijf]/ ende 
Maria Magdalene. 
26 Jeſus nu ſiende n 

moeder / ende den diſcipel 
dien hu lief hadde / daer Ax 
ftaende / fende tat fijne moe⸗ 
ber / Veautve/ ffet uüw ſone. 
27 Daer na fende hu tat den 
Bifcipel/ Siet / uwe moeder. 
Ende Gan Hie ure aen nam 
haer be diſcipel in fijn [huys]. 
28 Dier nae Jeſus wetende 

dat nu alles volbracht was/ 
op dat de Schaft ſoude 
berbuit worden/ fende / 
Mu doꝛſt. 
29 Daer ſtont dan een vat 

vol edicſts/ ende ft vulden 
een ſpongie met edicſt / ende 
amlendenfe met hyſope/ende 

‚namen ſüne Kleederen /| beachtenfe aen fijnen mont. 
ende maeckten bier beelen /| 30 Doe Jeſus ban Hen edirſt 

EM Jeſum geſtruuſt hade 

aazelckten krijgsknecht cen 
hr 

nas (ander naet / ban bo⸗ 

genamen hadde / fende bn / 
Wende ben rockt. De rack | Det if voſbracht: ende het 

hooft bungendenaf den geeft. 
31 Oe Soden dan/ op dat 

be lichamen niet aen Get 
U et ons Dien runs en fauden blüven op 
ERGE XE 3 den 



Cay. 20. Euangelium Laaunis. 

ben Sabbath / dewüle het 

de Poorberendinge was/ 

Want die dagh Dek Sabe |ginghende nan het lichaem 

batt was groat/) baden Jeſu wech. | 

Pilatum/ Hat hare Geenen} 39 Ende NQRicodemus quam 

fauden gek2oken / ende m|aactt/ (Bie bek nachts tat 

wechgenomen waden. Jeſuin eerſt geſamen was /) 

z2 De ſtrjgsſtnechten dan Gennende een mengſel ban 

guamen ende braken wet oe myzrhe ende ataë/ antrent 

eenen des eerften/ ende bef | hondert panden [gewichts J. 

anderen/ Hie met Gem gez 

ſtrunſt was: 
33 Maer komende tat Je⸗ 

fum/ als ft ſagen dat humnu 

geſtorwen fuaf/ fa en bra⸗ 

fen ſu fijne beenen niet. 

34 Maer één ber Brinks 

ſmechten doorſtack fijne zij 

ne meteen fpeere / ende terz 

ftant guam Haer bloet ende 

‘water unt. 
35 Ende die het geſien heeft 

vie heeft het getungt / ende 

fijn getungeniffe if waerach⸗ 

ah: ende Gu weet dat hu 

ſegt 't gene dat waer ik/ op 

bat docſt gr gelooben meugt. 

36 Want deſe dingen zijn 

geſchiet/ op dat de Schzift 

Fervult worde / Geen Geen 

van hem en ſal verbrzokten 

worden. 
37 Eñ wederom ſegt een ans 

der Schꝛift / Su ſullen fien in 

welcken fx geſteken Gebben. 

28 Ende daer na Joſeph 

ban Arimathea / Hie een 
diſcipel Jeſu was / maer be⸗ 

beeft om De vreeſe der Jo⸗ 

den /) badt Pilatum / dat 

Gu machte het lichaem Je— 

fu werhnemen: ende Pilar 

haem Jeſu / ende banden dat 

{u tinnen doeckten met de ſpe⸗ 
cernen / gelijckt de Loden 

begraven. 
yr Ende Haer was in De 

piaetfe / Daer Gu geltrunſt 

Gaf een nieuw graf / in het 

welcſt nankh nout vemant 

gelegt en was geweeſt. 
42 Aldaer Han leuden ſy 
Jeſum / om de Voorberen⸗ 

het graf naebn was. 

Het oo. Capittel 

der lueke gingh Maria 
Mangdalene vroegh als Get 

graf: ende ſagh den ſteen 
tan het graf wechgenomen. 
2 Su liep dan / ende guam 

ſende tat haer/ Su hebben 

den Heere wechgenomen uit 

Get graf/ eñ wu en weten niet 

waer fit hem gelegt en 
3 PER 

a> 

ge gewoonte Gebben bau 

tus tiet het toe, Du dan 

— 

40 Su namen dan Get lic⸗ 

eem 

tua / ven Gaf/ ende in Den 

Amr vB vesti 

dinge der Joden/ overmits 

| Peen ee | 

nogh dunſter Wwak/ nae het 

tat Simon Petrus ende tat 

gen anderen Hifcipel / welc⸗ 

Ren Jeſus lief hadde / ende 



Cap. 20, 

3 Petru ban gingh unt / 
ende de ander diſcipel / ende 
fu guameu tot het graf. 
4 Ende defe twee liepen 

te gelijck : ende De ander dis⸗ 
ripel iep voor unt ſnelder 
ban Petrus/ ende quam 
eerſt tat het graf. 
5 Ende als hu nederbucſt⸗ 

te/ ſagh Gu de doeckten lig” 
gen / nochtans en gingh hu 
[daer] niet in. 
6 Simon: — dan quam 

ende volgde hem/ ende gingh 
in het graf / ende ſagh de 
daecken lingen. 

Euangelfum Joannis Fol. 124 

13 Cube Die fenden tat 
haer / Vrꝛouwe / wat weent 
au? Su ſende tut haer / Din 
Dat ſu mijnen Deere wech⸗ 
genomen hebben / ende: ick 
en weet’ niet \uaer fp hem 
gelegt hebben. 
I4 Ende alé fm bit gefent 

habbe/ Heerde fn Haer ach⸗ 
terlWwaetts / ende ſagh Kez 
fum ftaen/ ende fn en wiſt 
niet dat het Jeſus was. 
15 Jeſus fende tot haer / 

Prouwe / wat weent qu? 
wien foeckt on? Su meu 
nente dat Get de hovenier 

17 Ende den ſweetdoeckt/ was / fende tat Gem/ Weer 
die op fijn haaft geweeſt |re / fa gn hem [wech | gedra⸗ 
was / fen fagh hy] niet bu ain hebt / feat mu waer qu 

n * doecken uggen / maer i em gelegt Get / ende icit 
t buſander in Één [ander]ffat hem wechnemen. 
plaetfe t° famengeroït. 
8 Dae gingh ban oock de 

ander bifcipel [daer] in / die 
erft tot het araf gekamen 
was / ende fan het / ende 
geloofde. 
9 Want fn en wiſten nogh 

Be Scheiſt niet / dat hu ban 
Ben dooden moeſt opſtaen. 
Jo0 De diſcipelen dan gin⸗ 

gen wederom nae huns. 
rr Ende Maria ſtont bur 

ten bm het graf / wernende. 
Als fn dan weende / Guchte 
ui in het graf. 
Ph Ende ſagh twee Engelen 

in witte -[kleederen] fitten / 
éénen aen Get hooft / ende 

_éénenaen be voeten / daer Get | 
„gelegen hadde. ap denſelben gern dagh der 

16 Jeſus fende tat haer / 
Maria. Sy haer amkeeren: 
be fende tot hem / Rabbouni/ 
t welckt is geſegt/ Meeſter. 
17 Jeſus fende tat haer/ 

En raecttt ma niet sEn/ want 
ict en Gen nogh niet opgeba- 
reutat mijnen Dader : maer 
gaet henen tat mijne beroe⸗ 
ders / ende ſegt haer/ Sch: gaz 
re op tot mijnen Vader/ ende 
uien Dader / ende [tot] mij- 
nen Godt / ende wiven Gaat. 

18 Maria Magdalene 
gingh ende boodtſchapte ben 
diſcipelen/ dat fn den Deere 
efien hade / ende [dat] hu 
aer à't gefent hadde. 
ig Als het dan avont ‘nag 

Wez 



Cap. er, Euangeltum Joannis | 

mette, ende als de deuren) ven fijne bifcipelen wederom 

geftaten waren / daer de dis⸗ binnen ende Chomas met 

cipeten vergadert waren om haer: Lende] Jeſus quam als 

pe beeeſe der Joden / quam de beuren geſſoten maren / 

FJeſus ende ſtont in 't mid⸗ ende tant in het midden / en⸗ 

gen/ ende fende tot haer / De fende / Veede zu ulieden. 

Pꝛede 31 uiieden. 27 Oaer na feude hu tot 

oo Ende Hit gefent hebben⸗ Chamam / Brengt uiten 

be/ taande Hu haer fijne hans | Liner hier / ende fiet mijne 
gen ende [fijne] zijde. De Ganden ; ende bzengt uwe 

gifcigeten dan wierden verz | hant / ende ſteecktſe in mijne 

blüdt / als fm den Heere fagen. zijde: Ende en zijt niet on⸗ 

or Hefws ban fende weder⸗ gelaovigh / maer gelaabigt. 
amtatGaer/ Weede zmuties) B Ende Chamas ant” 

gen: deliückerwijs mu De woordde ende ſende tot hem/ 

Pader gefanden Geeft / ſen— Mün Beere/endemjn Godt. 

ge icft vocht ulieden. 29 Jeſus fenbe tot hem/ 

Za Ende alg hu dit gefegt| Cim dat gu mu geften Hebt / 

Babbe/ tief Gu [op haer]/)Chama/ fabhebtangelaaft: 
enbe fende tut Gaer/ Ont” ſaligh [zijnfe ] bie uiet en ſul⸗ 

fangt ben Henligen Geeft. lengeſſenhebben / endeſ noch⸗ 
23 So at nemants ſanden tans] ſullen gelooft hebben. 

vergeeft / bien wordenſe37 Jeſus dan heeft nogh 

vergeten: fa gu, vemants wel vele andere teecſtenen in 
de tegenwoordighent ſüner 
diſcinelen gedaen / die wiet En 
zijn geſchzeven in bit Boeck. 
3r Maer defe zijn geſchre⸗ 

beu / op dat qu geloovet 

dat Jeſus ik de Chzijtus / 

De Sone Gants: ende Op 
dat gu geloovende Get leben 

Geet in ſjnen name. 

Bet or, Capittel. 

N? defen npentbaerde Je⸗ 

[fonden]haudt / [dien] zijnfe 
gehouden. 
24 Ende Chomas / Één ban 

pe twaelve / gefent Didu⸗ 

muÊ/ en was met haer niet 

boe Jeſus [daer] guam. 
25 Be andere Hifcipelen dan 

fepbentathem/ Dy hebben 

gen Heere gefien. Dach Gu 
fende tot Gaer/ Indien ick 
in fijne Ganden niet en ffe het 

teecken Der nagelen / Ende 

mijnen winger en teke in Get | den Difcipelen aen DE zee Lan 

teecten der nagelen/ ende) Ciberiag. Ende bu ou 

ftette mijne hant infijne zide / baerde hem 
aldus : 

icken{fatgeenfins gelooven. | 2 Daer waren te amen „ 

26 Ende na acht Hagen wa⸗ MAN Petrus / ende Chama 
5 

ſus hemſelven wederom 

A 1 

Wert AE vr 
* 



| 
| 

* 

| Car. 21. 

geſegt Didumus / ende Na⸗ 
thanael / Die ban Cana in 
Galilea was / ende de [(o- 
nen] Zebedei / ende twee 
andere van ſijne diſcipelen. 
3 Siman Petrusfende tat 
haer / Acht gae viſſchen. Su 
fenden tat hem/ Wp gaen 
oack met uw. St gingen wat 
ende traden terſtont in het 
fchip / ende in dien nacht 
en binnen ſy niets. 
4 Ende alé Get nu morgen⸗ 

fant geworden was / ſtont 
Jeſus op Den odever: doch 

de diſcipelen en wiſten niet 
dat het Jeſus was. 
5 Jeſus dan fende tat haer / 
Kinderkens/ hebt ou niet 
eenige toeſpijſe? Su ante 
fwaa2dden hem / Peen. 
6 Ende hy fende tat haer / 

Werpt hetnet aen De rechter 
zijde van ’t fchin/ende ou fult 
binden. Su wierpen ’t dan / 
ende en kanden Het feite niet 
meer trecken / Gan megen 
de menigte der viſſchen. 
7 Die diſcipel dan welcken 

Jeſus lief hHadde/ fende tot 
trum / Wet ik de Deere. 

Simon Petrug dan haaren: 

Euangelium Joannis. Fol. 125 

de het net met de viſſchen. 
9 Wis fn dan aen 't lant gez 

gaen Wwmaren/ ſagen ſy Len 
ſtoolvner liggen / ende viſch 
daer ap liggen / ende b2aat. 
ro Jeſus fende tot haet / 

Brengt van de viſſchen Hie 
an nu gevangen hebt. 

Ir Simon Petrus gingh 
op/ ende track Get net op 
het lant / bol groote ige 
fchen/ [tot] handert Hzieen 
viftigh: ende hoewel 't ſoo 
vele waren / fo en ſcheurde 
het net niet. 
ie Jeſus fende tat haer / 

Komt herwaerts/ houdt het 
middagmael. Ende niemant 
han de Hifcipelen en durfde 
hem bzagen/ Die zijt gu iuez 
tende dat Het De Deere was. 
13 Jeſusdan gquam/eũ nam 

het broot/ ende gaf het haer/ 
ende den viſch desgelijcks. 
14 Dit ak nu He Herde 

mael / Dat Jeſus fijnen dis⸗ 
cipelen geopenbaert is / na 
dat hu ban den dooden op⸗ 
gewecſtt was. 
15 Doe fn dan het middag⸗ 

mael gehouden hadden / fen” 
de Jeſus tot Simon Petrus/ 

Be bat Get de Veere tad /| Simon Jona [foon]/ hebt 
omgordde Het opperſtleet / gu mu tiever dan deſe? Du 
(want hu was naeckt/ ende [fende tot hem/ Ja/ 

hemſelven in De zee. 
‘ 
À d 

nt 

re 
twee 

eere/ 
an meet dat icku lief hebbe. 

5 Ende de andere diſcipelen Hn fende tot hem/ Wendt 
mand met hetſcheepſten / mijne lammeren. 

- (fant ſu en waren niet ver⸗ 16 Wu fende wederom tot 
ban tlant / maer antrent | hem ten tweeden mael/ Si 
ee ha ellen /) flepen= ‘man Jona [foon]/ hebt gu 

; iN ts my 
Jl 



Cap. De Handelingen der Apoftelen. 

mu lief? Wu fende tathem/) 22 Jeſus fende tat hem / 

{af Weere/ qu weet dat ick Indien ict wil dat bu vᷣlijve 
u lief hebbe. Ou ſende tat) tot bat icft ame / wat gaet 

hem / Hoedt mijne ſchapen. het u aen? Volgt an mu. 

17 Ou fende tat hem ten) 23 Dit woort tan gingh unt 

verden mael/ Simon Jonga oönder de bzoederen / dat de⸗ 
ffoon) / Hebt on mu lief? ſe diſcigel niet en ſoude ſter⸗ 

Petrus wiert bedroeft / om ven. Ende Jeſus en hadde 

dat hu ten derden mael tat) tat Gem niet gefent/ dat hu 

Gem fende / Beat on mn niet ſterben en ſaude: maer/ 

liefs ende fende tot Gem /| Indien ickt tuil dat hu blijve 
Deere / nu weet alte bingen/| tat Hat ickt ome / Wat gaet 

uu weet Dat ick u lief hebbe. het u aen? / 

Jeſus fende tat hem / Wendt) 94 Deſe is be diſcipel die van 

mijne ſchapen. 
18 Poorwaer/ voorwaer 

ſegge ickt u/ Doe nu jonger 
waert/ gordet mu uſelven / 
ende wandeldet alwaer mt 

wildet:: maer wanneer gu 

fuit oudt geworden zijn / ſo 

ſult gu uwe Ganden untſtrec⸗ 
Ken ende een ander ſal u 
goden / ende brengen waer 

gu niet en wilt. 
19 Ende bit fende hy / bez 

teeckenende met hoedani⸗ 
geù doot hu Goat verheer⸗ 
ficken foude. Ende dit qe: 

fe binnen gefch2eben beeft: — 

ende wu weten Dat fijn mes — 

tupaeniffe waerachtigh is. 
25 Ende daer zijn nogh vele 

andere dingen / die Jeſus ge⸗ 
daen Geeft / welcke ſoſe eick 
bnſonder geſchzeven wier⸗ 
den / ick achte dat doctt de 
werelt ſelve de geſchzevene 

boecken niet en ſoude bate 
ten. Amen. 

‚Dre HANDELINGEN 

DER HEYLIGE 

fp2often hebbende / fende hu) APOSTELEN, 

Ee eteudhenpeiikes belGeR EI HO 2 z 

rende fanh ben diſcipel vol⸗ TL 

gen / welcken Jeſus lief had⸗ 

de / vie oactkt in Get abantmael 
ap fijne borſt gevallen was/ 
ende geſegt hadde / Weert / 

wie is t Die u verraden fal? | het gene Dat Jesus begane 

er Nig Petrus befen fanh/|nen Geeft bende te doen ende 

fende hu tat Jeſum / Heere /jte leeren / Red 

maer wat [fal] deſe? a Cat op den daat in oa 
en 

Het Eerfte Capittel. 
Et Eerfte Baeck heb⸗ 

H he ick pemaeckt / © 
Cheophile Lan al 

deſe dingen getungt / ende de⸗ 



in 4e 
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ken — is / na Judea ende Samaria/ ende 
dat Gu door ben Henligen | tat aen Get unterſtederaerde. 
Geeft aen be Vpaftelen/ dief 9 Ende alt hu Hit geſegt 
hu vutberkaren hadde/ Wez | hadde / wiert hn opgenomen 
beten hadde gegeLen. - 
3 Neu welcke hnoock na 

dat hu geleden hadde / hem⸗ 
feltven levendigh vertoont 
heeft / met bele gewiſſe ken: 
teecktenen/ veertigh dagen 
lana / zijnde ban haer gez 
fien / ende ſpreſtende ban de 
Dingen die het Konincſtrijcke 
Gabté aengaen. 

daer fn Get fagen/ ende Een 
wolckte nam Gem wech ban 
hare aagen. 
ro Ende alfa fn hate aanen 

nae den hemel hielben/ ters 
wijle hu Genen voer / ffet / 
twee mannen ſtonden Uut 
haer ín witte Rleedinge : 
rr Welke oactt fenden/ Gy 

Galileefche mannen / wat 
4 Ende al hu met [haer]fftaet on ende fiet op nae den 

vergadert was / bebat buf hemel? Defe Jeſus / die van u 
haer / dat fn ban Gecufalem | opgenomen ff ín den emel / 
niet ſchenden en fouden / ſal alfan komen/ gelijcker⸗ 
maer verwachten de belofte wijs on hem nae den hemel 
——— die gu ſſeyde hebbet ſien henen baren. 
hy} tan mp geljaa2t hebt. 12 Dae Heerden ſu weder⸗ 
5 Want IJoannes doopteom nae Jeruſalem Lan den 

welmet water / maer ou fuit | berah / die genaemt wort de 
met den Henligen Geeft gez | olijf bergh | / welcſte if nachu 
baopt worden / niet lange Serufalem / liggende [van 
na deſe Dagen. 
6 Sudan die t' ſamengeſto⸗ 
men waren Geaegden hem / 
ſeggende / Heere / fult an 
befen tijt aen Iſraëel het Ko⸗ 
ninckrjck Wweder-oprechten? 

7 Ende Gu fende tat haer / 
Wet en ſtomt u niet toe te we⸗ 

_ tende tijden ofte gelegenhe⸗ 
Ben / die De Pader in fijn enz 
gene macht nefteït heeft. 

Maer an ſult ontfangen de 

je etn fal: * qe 
uit mijne getungen zijn / fo 
te Jeruſalem / als in geheel 

ſtracht des Henligen Geeft / 

daer] een Sabbaths reyſe. 
13 Ende als fn ingeſtomen 

waren / gingen ſy op in be 
opperfael/ daer fn bleven / 
Cnamelick] Petrus ende Aar 
rabug / ende Joannes/ ende 
Andzeas / Phillippus ende 
Chama / Vartholomeus 
ende aPattheus / Jarcobus 
Alphei [fone]/ ende Simon 
Zeiotef/ ende Judas Aar 
cobi [broeder], 

14 Deſe alle waren een— 
drachtelick voſherdende in't 
bidden ende ſmeecſten/ met 
de vrouwen — Ae —— 

e 



Cap. 2, De Dandelingen der Apoſtelen. 

de moeder Aefu/ ende met 

fijne broederen. 
15 Ende in deſelve dagen 

fant Petrus op in t midden 

ger gifcipeten / ende fp2ack : 
(daer Was nu een fchare bu 

ren gan ontrent hondert EN 

twintigh gerfaanen.) 

16 Mannen broeders / deſe 

Schꝛift moeſt vervult wor⸗ 

gen / welcke de Heylige Geeft 

doop ben mont Datas voor⸗ 

fent Geeft van Judas / Diede 

lendsman geweeſt if Der ge⸗ 

ne die Gefum vingen/ 
17 Want Gu wak met ons 

gevekent / ende hadde Get lat 

defer bedieninge verkregen. 
18 Deſe dan heeft verwor⸗ 

ven eenen acker dooz den 

laan ber ongerechtinhent / 

ende voorwaerts over ge⸗ 

vallen zijnde if midden opoe⸗ 

gorften/ ende atie fijne inne: 

manden zijn untgeſtort. 
ig Ende Get is Gektent ge⸗ 

worden atten Hie te Jeruſa⸗ 

fein Waonen / alfa dat Hie 

acker in haer engen tale ge⸗ 

noemt wort Alteldama / dat 

is/ een acker Hek bloets. 

ao Want daer ſtaet geſchre⸗ 

ven in ’t Voeck der Pſal⸗ 

men/ Süne woonſtede wor⸗ 

De woeſt/ ende Haer en 30 

niemant / die in deſelve woo⸗ 

ne Ende/ Een ander neme 

fijn Opſienders ampt. 
or Get is dan noodigh/ dat 

van de mannen / Die met né 

omgegaen Gebben alle den geſien verdeelde’ tangen 

tĳjt/ in weicken de Deere 
Jeſus onder ons in- ende 
untgegaen jé / 
oo Beginnende Lan den 

Daag LGoannik / tat den 
dagh toe in welcſten In ban 
ang opgenamen is / één der⸗ 
felbe met ons getunge wor⸗ 
de fijner opſtandinge. 
23 Ende ſu ſteſdender twee / 

Joſeph genaemt Barſabas/ 
die taenenacmt was Juſtus/ 

ende Matthiam. 
og Ende fn baden ende fer 
den / Gu Heere / gu Kenner 
ger herten ban allen/ wüſt 

ban deſe twee éénen aen / 
gien gu uitverkoren helt / 

oz Omte ontfangen het lut 

befer Gebieninge ende Apos⸗ 

teiſchaps / Daer ban Judas 

afgetweïten té / dat hn henen 

ninge in fijn engen plaetje. 
26 Ende fn wierpen hare 

taten / ende Get lat biel op 

Matthiam/ ende hu Wiert 
met gemenne toeftemminge 

tat de elf Apoſtelen gekoren. 

Per o. Capittel. 
Et als be dagh dek 

Pinckfter[feefts] ver⸗ 
buit wert / waren fp alle 

eendzachtelickt bu een. 
o Ende daer geſchiedde 

haeſtelick unt ben hemeleen 
gefunt/ gelijck als ban ee⸗ 

nen geweldigen gedzevenen 
wint / ende vervulde Get 
geheele huns daer fn fa 
5 Ende Lan haer Merde 

als 
gan 

Ee 



een penelickt van haer. 

ber den hemel zijn. | 

Â le ſpreſten. 

in welche Xun gebaren zijn 2 
9 Parthers ende Meders/ 

ende Elamiten / ende die inz 
woonders zijn han Meſopo⸗ 

_tamíia/ eñ Audea/ende Cap⸗ 

ro En Phꝛngia/ende Pam⸗ 
phulia/ Eoupten/ ende de 

‚ Beelen Cine / welck bn Cy⸗ 
_Fenen [ligt ]/ ende untlandi⸗ 
ſche Womennen/ bende La- 
den ende Lodengenaaten/ 
mr Cretenfen ende Ara 
iers / Sun hoorenſe in onſe 

talen De groote Werken 
Godts ſpreſte EN 
he 

„* 

hi 

B art a 

6 Endealg deſe ſtemme nez 
fchiet maf / quam de menig” 
te te famen / ende wiert bez 

“toert : want een pegelick 
hoorde haer in fijn engen taz 

7 Ende fp ontfetteden haer 
alle/ eñ verwonderden haer / 

ſeggende tat malſtanderen / 
Siet / en zijn niet alle deſe/ 
bie daer ſpzeeſten / Galileers? 
8 Ende hae hooren wyſe een 
negelickt in onfe engen tale / 

paducia/ Pontus / ende Aſia/ 

Cap. 2. De Wandelingen ber Apoſtelen. Fol. 127 
ban vner/ ende het fat op ra Ende fn ontſetteden haer 

alle/ ende wierden twüfel⸗ 
4 Ende fu werden alle ver⸗ moedigh/ fengende Dd’ een 

viuilt met ben Henligen Geeſt / 
ende begonnen te ſpzeſten 
met andere talen / ſoo als De 
Geeft haer gaf uutte ſpreſten. 
z Ende Haer Waren Laden 

te Jeruſalem Waanende / 
Godtbruchtige mannen Lan 
allen boïcke Der gene die onz 

tegen den anderen -/ Wat 
uil dach dit zijn? 
13 Ende andere ſpottende 

ſenden/ Su zijn Lai faeten 
wijns. 
14. Maer Petrus ftaende 

met de ele / verhief fijne 
ſtemme / ende ſpreack tot 
haer/ Gn Joodſche mannen/ 
ende mu alle die te Jeruſa— 
fem woonet/ bit zu u bekkent/ 
ende laet mijne woorden tat 
wine oaren ingaen. 
15 Want defe en zijn niet 

d2oncken / gelijck gu bere 
moedt: fuant het ig [eerft] 
De derde ure Gan den dagt. 
16 Maer Hit if het/ dat 

geſproſten if dooz den 220 
pheet Anël/ 
17 Ende het fal zijn in de 

laetſte banen / (feat Badt /) 
icſt fal untftopten ban mijnen 
Geeft op alte vleeſch: ende 
uwe fonen ende uwe doch— 
ters ſullen propheteeren/ 
ende uüwe jongelingen ſullen 
Geſichten ffen / ende uwe ou⸗ 
de ſullen droomen droomen. 
18 Ende oock op mijne 

dienſtſtnechten / ende op mijz 
ne dienftmaenden/ ſal ick in 
die Dagen ban mijnen Geeft 
uutfta2ten / ende fn ſullen 
peopbeteeren. > 
19 Ende ick fal wonderen 

geben in den hemel boven / 
ende teecltenen op der aer— 

dje, der 



Cap. 2. De Pandelingen det Apoftelen 

pen Gereden / Gloet/ eude verblijdt / ende mijne tonge 

vner / ende roockdamp. verheugt haer: ja dockt mijn 

oo Ve fanne fat berandert vleeſch fat ruſten in hope : 

worden in dunſterniſſe ende) 27 Vaut gr en fuit mijne 

pe mane ín blaet/ eer Hat ziele in De Helle niet verla⸗ 

be groote ende paatuchtige|ten/ noch en ſult uwen Denz 

dagh des Veeren Komt. ligen niet Cover Igeven / om 

or nde het fal zjn / dat verdervinge te fien. 

ven pegelick die Den name 03 Gu hebt mu He Wegen 

gef Beeren (al aenroepen / des levens bekent g
emaeckt: 

ſaligh ſal wozden. gu ſult mu vervullen Met — 

oo Gp Iſrablitiſche mans gerheuginge doo wiu aen: — 

nen/ hoort defe waagden: geſichte. X 

Ieſum den NQazarener eenen 29 Gu mannen broeders / 

man tan Gode onder ulieden | et is [my] geooelaft Wet — 

hetaont door kzachten ende) unt fat ute ſprekteu van den 

monderen / ende teeckenen / Patri
arche Davib/ dat hu 

pie Gobt daor hem gebaen | Lende geſtorven ende begra⸗ 

heeft in t midden vanu/ geef ven is/ ende fijn graf if an” 

tjct oackt gu ſelve Weet. ger ong tot op deſen dag. - 

23 Deſen / doa? den bepael⸗ 30 Alſo hy Han een P2ꝛo⸗ 

pen raet ende voorktenniſſe pheet was/ ende wiſt Dat 

Godts avergegeven zünde / Gaùt Hem met eede geſwo⸗ 5 

hebt au genomen / ende paa2|ren hadde / dat Gu wat de 

be handen der onrechtveer⸗ vrucht ſijner lenden / {aa 

pige aen [’tkruys] gehecht / geel Get Gleefch aengaet / 

ende gedoodet. ben Theiſtum verwerken 

24 Welcken Godt opge faude / omſ hem] ap fijnen 

wecrkt heeft / De fimerten def | th2aun te fetten : | 

doots ontbonden hebben⸗ 31 Sa heeft Gu [dit] vooꝛ⸗ 

Be / alfa het niet magelictt en | lende geſproſten ban De op⸗ 

twa / dat Gu Lan deſelve | ftandinge Cheiſti/ dat fjne 

doot] foude gehouden wor⸗ | ziele niet en is verlaten in 

den. be helle/ nach fijn vleeſch 

25 Want David fegt ban | verdervinge En heeft geften. 

hein / Ick fagh den Peere| 32 Deſen Gefum beeft Godt 

alte tijt Laag mu: tant Gy opgewecktt: waer van wu 

is aen mijne rechter[hant]/| alte getungen URE | 

ap dat ick niet beweegt en 35 moan door de rechters 

Chant|Goùtg verhoogt zju⸗ 

de / ende De belofte des hers | 
Ed 

wozrde. 
56 Vaeram is mijn herte 

R — 



ú 
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Cap. 3. 
gen Geeſts ontfangen heh 

bende ban den Vader / Heeft 
bit untgeſtort dat an nu ffet 
ende hoort. 
34 Want David en ik niet 

opgevaren ín De Gemelen : 
maer hu fent/ De Veere 

heeft geſproſten tat mijnen 
Heere / Sit aen mijne rech— 
ter[ hant }/ 
35 Cot dat ict uwe pan 

ten fal gefett hebben tot een 
voetbanckt uwer baeten. 
36 So wete dan ſelterlick 
bet gantſche huns Afraëts/ 
dat Gout hem tat eenen Beez 
rte ende Chriſtum gemaecktt 
heeft / [namelick] befen Je⸗ 
fum Bien gu gekrunit hebt. 
37 Ende als (n [dit] hoor 

den / wierden ín verſlagen in 

8 

Ee 
er 

Ee 

« 

bet herte/ ende ſenden tat 
Petrum/ ende De andere 
Apoſtelen/ Wat fuilen Wu 
daen/ mannen broeders? 
38 Enbe Petru fende tat 

haer/Bekeert u/ende een nez 
nelickt ban u werde gedoopt 

De Wandelingen ber Apoſtelen. Fol. 128 
ban bit verlteert geflachte- 

Ar Die ban ſijn maart 
geerne aennamen/ wierden 
gedoopt : ende Daer wier— 
Ben op Dien dagh [tot haer] 
taegedaen ontrent drie dun⸗ 
fent zielen. 
42 Endẽ fn aren volher— 

dende ín de eere ber Apoſte— 
len / ende ín de gemeunſchap/ 
ende in de beeſtinge des 
boats / ende in be gebeden 
43 Ende een vreeſe quam 

aber alle ziele : ende Gele 
wonderen ende teeckenen gez 
fchiedden Haa de Apoſtelen. 
44 Ende alie die geloof— 

den / waren bit een/ ende 
hadden alle bingen gemenn. 
45 Ende fn berkachten [hare ] 
gaederen ende hae / eit ver⸗ 
deelden deſelve aen allen / nae 
dat elckt Gan nooden hadde. 
46 Ende dagelicks eene 

deachtelick in den Cempel 
volherdende / ende ban huus 
tat huns boot Heekende / 
aten ft te famen met Gere 

ín den name Jeſu Theriſti/ heuginge ende eenvoudig— 
tot vergebinge der fanden : [Heut Def herten : 

ende ou fult be gave des 47 Ende pzefen Boot / ende 
Henligen Geeft ontfangen. hadden genade by het gant⸗ 
39 Want u nomt de belofte [fee bolck, Ende be Deere 

_tae/ ende uwen ſtinderen/ dede dagelickts tot de gez 
Ende allen die Haer verre 
zijn / faa ele als'er be Hee⸗ 
re onſe Godt toe roepen ſal. 
40 Ende met veel meer 

andere woorden betunode 
/ ende vermaendelſe]/ u/ ende 

fengende / Waat behouden 

— 

mennte die ſaligh wierden. 
Het 3. Capittel. 

Etrus nu ende Joannes 
gingen te ſamen op nae 

ben Cempel / antrent de ure 
des gebedts / zijnde de nez 

2 Enz 
gende [ure]: 



dap. 5 De Handelingen Her Apoſtelen. 

3 Cube een felter man/ Die Schoone poorte Des Cem⸗ 

ſtreupel was van ſjns moe⸗pel
ſs; ende fp Wierden ver—⸗ 

ders te / Wiert gedragen: vult met verbaeſtheut ende 

weicken fp dagelicks fette antfettinge/ aber Get gene 

gen aen De Heure Dek Cem gat hem gefchiet was. 

pelê / genaemt De Schaar | zr Ende als be kreupele / 

ne/ om een aeïmoeffe te Gez | Die gefant gemaeckt was / 

geeren/ ban De gene die in|[aen) Petrum ende Laane 

den Cempel mingen. nem vaſt hieldt / iep alie het 

3 Wecke Petrum ende volcſt geſamentlick tat haer 

{aannem fiende/ als fn in in het voorhof/ t welck Sar 

den Cempel fauden ingaen /lomons [voorhof | genaemt — 

haut dat hu een aelmoeſſe wmort / verbaeſt zijnde. 

machte ontfangen. 12 Ende Petrus [dat |ffende 

4 Ende Petrus fterck op antwoordde tat het volckt / 

hem ffende/ met aanne /| Ön Gfraëtitifche mannen Lan 

ſende / Siet op ans. mat verwondert gu u over 

5 &nte hu hieldt Fde oogen] |
 dit? ofte wat fiet gu [foo] 

ap haer / geriuachtende dat ſterck op aug / alé of uy door 

hu pet ban haer faude ont⸗ onſe engene kracht ofte 

fangen. Goötfalighent deſen Hats 

6 Ende Petrus fende / Sil⸗ gen Hoen wandelen 2 

ger ende gaut en hebbe ick| 13 De Gout Ahahams 

niet; maer t gene ick hebbe | ende ffaack/ ende Jacob⸗ 

bat geve ick u/ An den name) De Haat onfer vaderen/ heeft 

Jeſu Chꝛiſti dek Nazare⸗ fijn fint Jeſum verheerlic
kt / 

Fers / ſtaet op ende wandel
t. elt. welcken gu avergelevert 

7 Ende hem grijpende b de hebt / ende hebt hem ver⸗ 

rechterhant / rechtede ſhem] 
laochent haa Get ãengeſirht 

ap/ ende terſtont wierden fm |
 Pilati/ Alf Gu dordeeſde dat 

ne voeten ende encſtelen aft. | men [hem] foute loslaten· 

3 Ende Gu opfpeingende) 14 Maer nu heat ben Det | 

ftant ende wandelde / ende |ligen ende echtveerdigen 

gingh met haer in ben Cem⸗ 
verloochent / ende helt be⸗ 

wel / wandelende ende ſprin⸗ 
geert Dat uw EEN man / bie een 

gente / ende lovende Baùt, |
 dootſſager was/ faude ge⸗ 

9 Eñ alle Get volck ſaah hem ſchoncken worden. deed 

andelen ende Godt loben.| 25 Ende den Daft des le⸗ 

ro Ende fm enden hem dat beng Heat au gedaadet Á 

hu bie was/ Hie om een ael⸗ weicſten Godt opgeweckt 

noeſſe geſeten hadde aen gelheeft 
uut den baten 

ar 
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Lap. 4 

waer ban fut getungen zijn. 
16 Ende door het gelande 

in fijnen name Geeft fijn naem 
deſen gefterctt/ bien a fiet 
ende kent: ende het geloove 
dat daar hemif/ heeft hem 
defe volmaecktte gefanthent 
gegeven/ in wiuer aller tez 
genwoordighent. 
17 Ende nut / brꝛoeders / ich 

weet' bat on ’t door onwe⸗ 
tentheut gedaen hebt / ge— 
lijcſt als dorſt uwe Overſte: 
18 Marr Gaat heeft alſoo 

vervult/ ’t gene Gn bang den 
mont after ſjner Propheten 
te hooren verkondigt hadde/ 
bat de Chꝛiſtus lijden faude. 
ig Betert u Han / eit beſteert 

u/ op dat uive ſonden magen 
untgewiſcht worden: wan—⸗ 
neer de tijden der verſtoelin⸗ 
Ë ſullen geſtomen zijn / ban 

De Handelingen der Apoſtelen. Fol. zag 
23 Ende het ſal gefchieden/ 

dat alle zielen die deſen P2o⸗ 
heet niet en ſal gehoort 
beten untgeroeut ſal 
worden unt den volcſte. 
24 Eñ oock alle be Prophe⸗ 

ten ban Samuel aen/ ende 
die daer nd [ gevolgt zijn] / ſao 
bele als ‘er hebben gefp2oz 
ken/ die hebben oock deſe Daz 
gen te vooren verſtondigt. 
25 Gnlieden zijt Hinderen 

ber Propheten/ ende dek 
berbonté /- ’t welck Godt 
met anfe vaderen opgerecht 
beeft / ſeggende tat Abra⸗ 
ham/ Ende ín uwen zade 
fuilen aile geffachten der 
aerde geſegent worden. 
26 Godt opoeweerſtt heb⸗ 

bende fijn kint Jeſum/ heeft 
benfelben eerft tat u geſon— 
ben / Dat Gn uiteden ſegenen 

et aengeſichte des Weeren /|faude daer in dat hu een nez 
20 Ende hu gefonden fal 
helen Jeſum Chꝛiſtum,/ 
hieu te vooren gepzedicſtt is: 
ar Welrken de hemel moet 
antfangen tat de tijben Der 
Sweder -oprechtinne alter 
Bingen / bie Godt geſpro⸗ 
Hen heeft Doa? den mant 
aller fijner henlige Prophe⸗ 
ten tan [alle] eeutwe. 
oo Want Moſes Heeft tot 
Be vaderen nefent / De Heere 
uwe Godt fat u eenen Paz 
heet Gerfmerken ugt uive 
goederen gelijck mu: dien 
uit on hosten / fit afleg wat 

gelictt [van ul affteere ban 
uwe hoogheden. 

Det 4. Capittel. 
eden terwijle fn tat het 

bolck ſpꝛaſten/ quamen 
daer over tot haer de Prie⸗ 
ſters ende be Hooftman dek 
Cempel&/en be Sadduceen: 
2 Seer t° onbreden zijnde/ 

om dat ft het bolck leerden / 
ende verſtondigdenin Jeſu de 
opſtandinge uut den dooden. 
3 Ende flaegen de handen 

aen haer / ende fettedenfe in 
bewaringe tat den anderen 
dagh. Want het Wat nu 
avont. t 

4 Ens 



dap. De Wandelingen der Apoſtelen. F 

Ende vele van De gene die {u de bouwlieden veracht ij / 

het woort vehoort hadden / welcke tot 

geloofden : ende het getal hoecks geworden is. 

der mannen wiert ontrent 

vijf dunſent. 
5 Ente het geſchiedde Dek 

anderen Haegé/ dat bare 

Ouerfte/ ende Oüderlingen 

enbe Schgiftgeleerde te Je⸗ 

ruſalem vergaderden 

6 Ende Annas de Hooge⸗ 

priefter / ende Cajaphas / 

ende Joannes/ ende Aller: 

onder / ende ſoo vele Daer 

gan Get Hoogepzieſterlick fchen ‘maren / verwonderden 

geflachte waren. 

7 

lieden dit gedaen? 
8 Dae fende Petrus / ver⸗ 

vult zijnde met den Deuligen 

Geeft / tat haer / Gn Oberz 

fte bef bolcke / ende AU 

Ouderiingen Iſraëels / 

9 Alſo un heden rechtelick 

anderfacht worden over de 

weldaet aen een kranck men⸗ 

ſche [gefchiet]/ waerdoor 

Pu geſont geworden is: 

io Sa zn u allen kenlick / 

ende ben gyantſchen volckte 

Iſraẽls/ Hat doop den name 

efu Chzifti bek Nazare⸗ 

ners / bien Du geſtrunſt hebt / 

welcſten Godt Lan den doo⸗ 

gen Geeft opgetvecktt/ / door 

9 [fegge ick] ſtaet deſe 

i er Laag u geſont. 
11 Deſe if de (teen 

Ende als ffe in het mid⸗ 

_ den geftelt hadden/ vraeg⸗ 

ven fu/ Daag wat Kracht/ bu b 

ofte dao wat name helt qu 

/ vie tan lhadden / ſenden fn haer ie: 

ft Dek 

12 Ende de ſalighenut en is 
in geenen anderen. Want 

daer en is aactt Onder Deut 

hemel geen andere naem / 

die ander De menſchen ge⸗ 
geven is/ Hoog welckten un 

moeten ſaligh worden. 
13 Sy nu ſiende de vrumoe⸗ 

digheut Petri ende Joannis/ 

ende vernemende dat ſn on⸗ 

geteerde ende ſſechte men⸗ 
* 

een Lao 

haer / ende kenden haer dat 

fn met Jefu geweeſt Waren. 

14 Ende fiende ben menſche 

aer ſtaen die geneſen 
mag/ en hadden fpuiet daer 

tegen te ſeggen. | 

15 Ende haer geboden Gele 

bende uut te gaen bunten 

ben Waet / overlenden fit} 

met maïfkanderen / “Al 

16 Seggende / Wat fallen 

uu befe menſchen Haen s 

Want Hat’er ven bekent teer 

ken door haer gefchiet zu / is 

openbaer allen die te Jeru⸗ 

ſalem woonen / ende Wup Et 

fannen ’t niet laachenen. — 
17 Maer op Hat het niet } 

meer ende meer onder het } 

voſck berfprendt en worde 

facet ang Haer fcherpelict } 

drengen/ dat ft niet meér | 

tat eeningh menfche ín defen 

naem en fp2eken. 1 

138 Ende als ſuſe geroepen 

ES 
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Cap. 4. 
dat fn gantfchelick niet en 
fauden ſpreſten / nach} Ieez 
ren/ ín den name Jeſu. 
„19 Maer Petrug ende Jo⸗ 
anneé ant\uaapdende ſenden 
tat haer/ Oordeelt on/ of het 
recht if voor Bodt / ulieden 
meer te haaren dan Godt. 
oo Want wu en annen niet 

laten te fpzelten ’t gene lun 
geffen ende gehoort hebben. 
ar Maer ſu derengodenſe 

nogh meer / ende lietenſe 
gaen / niets bindende hae ſy⸗ 
fe ftraffen fauyden/ am def 

De Wandelingen der Npoftelen. Fol. 130 
26 De Woningen der aerde 

zĳn [te flamen) opgeftaen / 
ende De Oberfte zijn bu een 
bergadert / tegen ben Meere / 
ende tegen fijnen Geſälfden. 
27 Want in ber waerhent 
zjn vergadert tegen uw 
beulinh kint Jeſum / welc— 
ſten ou gefalft hebt / bende 
Herodes ende Pontius Pi— 
latus/ met de Hendenenen 
be de volckſten Aftaëls: 
28 Om te doen al wat uwe 

hant ende uwe raet te voo⸗ 
ren bepaelt hadde Hat gez 

volckts wille: want fu ver⸗ fchieden faude. 
repen de alle Gadt nerf 29 Endenu[dan]/ Heere / 

het gene dat ’er gefchiet Was. | ffet op hare drengingen/ enz 
22 Want He menfche was de geeft uwen dienſtſtnech⸗ 
meer dan veertigh jaren 
oudt / aen welcken dít teecz 
fen Der geneſinge gefchiet 
was. 
23 Ende fn losgelaten zijnde 
quamen tot den haren / ende 
verſtondigdẽ al wat de Over⸗ 
prieſters ende de Ouderlin⸗ 
gen tot haer geſegt hadden. 
24 Ende alg defe [dat ] hoor⸗ 

den / hieven ſu eendzachte- 
lick [hare] ſtemme op tat 
Godt / ende fenden/ Heere/ 
Arzt de Godt / die gemaeckt 
hebt den hemel / ende de aer⸗ 
de / ende de zee/ ende alle 
dingen die in deſelve zijn. 
285 Die dao? ben mont Da⸗ 

Hendenen / eñ hebbende volc⸗ 
ien nefe dingen bedacht 7 
” 

J 

vids uwes iinechts geſegt 
ebt / Waerom woeden de 

ten met alle vꝛnmoedighent 
uw wooꝛt te ſpzeſten. 
30 Daer in/ Dat ot uwe 

hant untftrecktet tat gene— 
finge/ ende dat teeckenen 
ende wonderen gefchieden 
daa2 den naem ban uiv hen- 
ligh Kint Jeſus. 
31 Ende als fn gebeden had⸗ 

den/ wiert de plaetſe / in weſe⸗ 
ke fn vergadert waren/ be— 
weent. Ende fp wierden alle 
vervult met den Heniigen 
Geeft / eñ ſpraſten het woort 
Godts met vꝛnmoedighent. 
32 Ende der menigte ban 

be gene Die geloofden maf 
één herte ende [één] ziele : 
ende niemant. en fende dat 
net ban ’t gene hu hadde / fijn 
megen Ware / maer alie din— 
gen waren haer gemeun. 

33 En— 



Cap. 5. De Pandelingen der Apoſtelen. 

33 Ende de Apoſtelen gaven faudet / ende anttrecken ban 

met groote Bracht getunge⸗ ben prijs Def lants? 

niffe van de opſtandinge Des | 4 So het gebleven Mare / 

Geeren Jeſu: ende daer was |en bleef het niet uwe? ende 

graate genade aber Haer alle. verkocht zijnde / en was Get 

34 Want Haer en was aackt [niet in uwe macht? Wat ik 

niemant ander haer Hie gez |'tdat gu deſe daet inu her⸗ 

breck hadde, Want fan vele te heat voorgenomen? Ou 

alg ’er beſitters waren bau [eu hebt den menfchen niet | 

tanden ofte hunſen / die vers |gelogen/ maer Gode. 

achten ſu/ ende Gzachten| 5 Ende Ananias deſe woor⸗ 

ven peis ber verbochtelgoe- [hen hoorende viel neder / 

derenj/ ende ieden [dien]fende gaf Hen geeft. Ende 
aeu De boeten der Apostelen. Haer quam groote vrzeeſe 

35 Ende aen een negelickt [aber alle die Hit hoorden. 

wiert uptgedeelt na Dat elck| 6 Ende de jangelingen op⸗ 

van noode hadde. ſtaende fchickten hem tse 

36 Ende Joſes / van de fende droegen [hem] unt ⸗ 

Apoſtelen taegenaemt Bars [ende begroeven Chem]. | 

nabaá/ Ct welck is / ober 7 Ende Get was ontrent drie 

gefett zijnde / een fane Der uren Haer na / dat oocſt fj 

bertraaftinge /) een Ket / wüf daer inguam/ niet we⸗ 

ban geboozte wat Cupzen/ [tende water. gefchiet mas: | 

37 Nifa hueenen acker hat | 8 Ente Petrus antm
oarde 

ve / Verkocht [dien]/ ende de haer / Seat mu / Hebt | 

tracht Get geit / eñ tende het gulieden het lant Lao? jaa 

aen de baeten ber Apoſtelen. veel verkocht? Ende fu fen- 

Bet 5. Capittel. de/ La/ boog ſoo heel. - 

pen een felter man metj 9 Ende Petrus fende tot 

ziuame Ananiaë / met |haer/ Wat is 'tdat mt onder 

Sapphira fijn wif / ber u Beat over een geſtemt te 

ſocht cen have: verſoecken den Geeſt dek 

Ende onttrock ban den Heeren? Siet De voeten der | 

prijs / oock met medeweten gene die uwen man begraven 

fijns wüfs: ende bracht een hebben zjn boog de deure/ | 

ſeker beel / ende lende [dat] ende ſullen u untdzagen. 

aen te boeten der Apoſtelen. zo Ende fl viel terftant nez 

3 Ende Petrus fende/ Ana der Laag fijne baeten / ende 

mia/ waerom Geeft de fatan aaf Den geeft. Ende De jans 

uiu herte vervult / dat AU gelingen ingekomen zijnde 

ven Benligen Geeft Lenen bondenfe doot / ende — 

A 
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Can. 5. 
ete We 

genſſe] unt/ ende begroe: 
ben fe} bu haren man. 
ir Ende daer quam groote 

beeefe aber de geheele ge— 
mennte / ende afer alle Die 

dit hoorden. 
re Ende door de handen Her 
Apoſtelen geſchiedden bele 

 teecktenen ende wonderen 
ander het volckt: Ende ft 

waren alie eendeachtelick in 
het boozhaf Salomon, 

13 Ende ban de andere en 
durfde niemant ſich in haer 
boenen: maer het volcſt 
hieldtſe in grootachtinge. 
14 Ende Daer wierdender 

meet ende meet toegedaen/ 
bie ben Veere gelaofden / 
menigten beude Pan man 
nen ende Gan vrouwen. 
15 Alſo dat fn De Krancke 

De Wandelingen der Apoſtelen. Fol. 131 

den aen be Apoſtelen/ ende 
fetteùenje in De gemerme 
gebaunckeniffe. 
19 Maer de Engel ded Hee⸗ 

ren opende deë nachté de 
deuren der gebanrkeniffe / 
ende lenddeſeunt / ende fende/ 
oo Gaet Genen / ende ſtaet/ 

ende fpreeckt ín den Cempel 
tat het volcſt alle be waar - 
den deſes levens. 
or Als fn nu [dit] gehoort 

hadden / gingen (n tegen Den 
ma2genftout in den Cempel/ 
endeleerden, Maer de Hoo⸗ 
gepzrieſter / ende Hie met hem 
waren / gekomen zijnde tie 
gen den KHaet te famen / ende 
alie be Oudtſte ber Kinderen 
Iſraels/ ende ſonden nae ben 
ſtercker/ am haer te halen. 
oe Doch als de dienaers Haer 

uitdroegen op De ftraten /| guamen / en banden fn haer 
ende (enden op bedden ende 

 Gebbekent/ op dat als Per 
in De gebanckeniffe niet: 
maer Heerden wederom / 

trug guam/ gack maer de | ende boodfchapten [dit] / 
ſchaduwe pemant ban haer 
beſchaduwen machte. 
6 Ende oock de menigte 

unt De omliggende fteùen 
guam gefamentifckt te Jeru—⸗ 
falem/ Geeugende krancke /[ [die 

23 Sennende/ Wu bonden 
wel den ſtercker met alle bere 
fekerthent toegeflaten/ ende 
de wachters hunten ftaende 
—F De deuren / maer als fun 

geopent haddẽ / en bans 
ende bie ban onrenne gees | den upniemant daer binnen. 
ften gequelt aren: weicke) 24 Dae nude [Hooge ]yziez 
alle genefen mierden. fter / ende de Hooftman dek 

17 Ende de Hoogeprieſter Cempels / ende de Over— 
{tant ap/ eñ alledie met Gem 
waren / (meike mas de fecte 
ber Sadbuceen /) ende wier⸗ 
den vervult met nijdighent. 
À 18 Ende flaegen hare han- 

peiefters deſe woorden hoor⸗ 
den / wierden fn twijffelmoe⸗ 
digh ober haer/ Wat dach 
bit worden faude. 
25 Ende daer quam een / 

ens 



Cap. 5. De Wandelingen der Apoͤſtelen. F 

ende boodſchapte haer / ſeg⸗ ſende oactt de Heylige Geeſt/ 

gende / Siet / de mannen die welcken Godt gegeven heeft 

qu in te gevanckeniſſe geſett den genen tie Gem gehoor⸗ 

heat / ftaen in deu Cempel/ | faem zijn. _ 

ende leeren het volckt. 33 Ais fn nu [dit] hoorden / 

26 Dae gingh de Hooftman berſtede haer lt herte] / ende 

henen/ met de dienaren / ſu hielden raet am haerte 

ende brachteſe / [doch] niet dooden. 

met geweſt. (want ſu vrees⸗· 34 Maer een felter Phari⸗ 

gen Get volck? ap bat fu niet ſeus ftant op in den Laet / 

gefteenigt en mierden.) met name Gamaliël/ een 

27 Ende als ſn haer gebracht LTeeraer ber wet / in weerde 

hadden / ſtelden ſuſe voor den gehouden bp al Get valct/ 

aet: ende de Baogenziefter |ende geboobt dat men De à 

vraegde haer / ende (ende / Npofteten een wennigh fau 

08 Pebhen tan u niet ern⸗ de Doen bunten ſſtaenJ. 

ſtelick aengefegt/ dat gu in 35 Ende fende tat haer / / 

efen name niet en faudet | Gy Afvaëtitiche mannen / / 

teeven? ende fiet/ gu helt | ffet tao2 u wat gu doen fult/ 

met deſe uwe leere Jeruſa⸗ aengaende deſe menſchen. 

tem vervult/ ende ou wilt/ 36 Want voor deſe Dagen 

het bloet deſes meufchen ſtont Cheudas an / ſeggende 

over ang beengen. gat Gu wat was/ bien een HES 

29 Maer Petrus ende be | tat ban ontrent bier hondert 

Apoſtelen antwoordden /\mannen aenhingh: welcke 

enbe fenden / Men moet is amgebizacht/ ende alle die 

Gade meer gehoorſaem zijn hem gehoor gaven zijn Wer? 

ban be menſchen. ftraut/ eñ tat niet geworden 

zo De Godt onfer vaderen 37 ahem tant op Judas 

heeft Jeſum opgeweckt / Galileus/ in de dagen der 

welcken qu omgebracht befchzjbinge/ ende maeck⸗ 

hebt / hangende Chem].aeu te veel volcks afvalligh achs 

het haut. — ter Gem: ende deſe ik oock 

sr Defen Geeft Gödt door 

fijne vechter[ hant] verhoogt 
Ftot] eenen Daft ende Da 

figmatter/ om Afcaël te ge⸗ 

hen beſteeringe ende berge: 

vinge Der fanden. 
ze Ende wu zijn fijne ge⸗ 

tungen ban deſe woorden: 

nn Rani Ze 

gergaen/ ende alle die hem 

nehao2 gaven/ zijn Vers 
trant geworden. 
33 Ende nu fende ick ulie⸗ 

den / houdt af van deſe mens ß 

fchen/ ende laetſe [gaen]: 

‘want indien deſe raet afte | 

mit werck vat menfchen 9 
8 
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* 6. De Wandelingen der Apoſtelen. Fol. 132 

fa ſal het gebraſten worden. | die [goet] getungeniffe heh 
39 Maer indien het unt} hen / vol def Henligen Geeft 

Godt is / fa en Kant gu dat fende der wijshent/ welckte 
niet beeſten / op dat gu niet [top mogen (teiten aber defe 
miſſchien gevanben eu Wazt [noodige fate. 
gack tegen Bodt te ftcijdtn.| 4 Maer toy fulten volher⸗ 
40 Ende fp gaven Gem gee fdenin den gebede / ende in 
haa2: ende als (n de Apoſte⸗ | de bedieninge bes maats. 
Ten tot haer geroepen had-| 5 Ende Hit woort behaegde 
den / geeffelden ſu he (elve |/ | afte be menigte :- ende fu verz 
 endegebaden{ haer jdatfeniet [Haren Stephanum/ eenen 
en ſauden ſpreſten in Den na: |man bol deë geloofs ende def 
me Jeſu: ende lietenſe gaen, Denligen Geeft / ende Phi⸗ 
A4 Su dan gingen benen |tippum / ende Pzacharum / 
ban bet aengeficht des ſende Picanarein/ ende Ci- 
Vaeté/ Verblijdt zijnde Dat (manem / enbe Parmenam / 
fu waren weerdigh geacht fende Ricolaum / eenen Ao 
geweeſt om ſüns naems dengenoot ban Antiochien. 
wille ſmaethent te lijden. 6 Welcke fn voor be Apos⸗ 
42 Ende ſu en hielden niet |teten ftelden: ende [defe)/ als 
op alle dage in den Cem (fp gebeden hadden / tenden 
pel/ ende bp De hunſen te (Haer be handen op. 
leeren / ende Jeſum Chri⸗7 En het woort Godts wies/ 
ftum te berkandigen. ende het getal der bifcipelen 

| Het 6, Capittel. bermenigbuldigde te Leruz 
ser in Defelbe dagen / ſſalem feer: ende een groote 

alg be difcipelen verme⸗ [fchare der Periefteren tiert - 
nigbulbigden / ontftant een den geloove gehoorſaem. 
murmureeringe der Geieckt⸗ 8 Ende Stephanus Lol 
fche tegen de Hebreen/ geloofs ende ſtrachts / dede 
dat hare weduwen in öe wonderen ende groote teer: 
dagelickſche bedieninge bere É 
ſumnmt Wierden. 9 EM 
2 Ende be twaelve riepen |fammige Bie waren ban he 

de menigte der bifcipelen tat | Sunagoge genaemt Her 
haer / ende ſenden Wet en | Libertinen/ ende der Cure- 
is niet Gehao2lick bat ton [neerê/ ende der Alexandzi⸗ 
bet woort Godts nalaten /[nen/ ende der gene die van 
ende de tafelen dienen. Cilicia ende Aſia waren / enz 
35 Siet danom / broeders/ |De ttuifteben met Stephan : 

nae (eben mannen unt u/l zo Ende fp en Handen —* 
| dd 



Cay. 7. De Gandeiingen Der Apoſtelen. 

tuederftaen de wijshent en-| zijnde in Meſopotamia / eer 

de ben Geeft / Hoog welc- | hu maande in Charran; 
ken hu ſprackt. 

rr Doe maeckten fn man⸗ 
nen unt / die fenden/ Wy 
hebben hem haaren fp2eken 
fafteriictte woorden tegen 
Moſem ende Godt. 
12 Ende fn beroerden het 

volckt / ende de Ouderlingen 
ende be Schziftueleerde : en” 
be [hem] aenbailende grepen 
fm hem / ende lendden [hem ] 
taaz den Laet. 
13 Ende ſtelden valſche nez 

tungen / Die fenden/ Deſe 
menſche en houdt niet op 
laſterſickte woorden te ſpre⸗ 
ſten tegen deſe henlige plaet⸗ 
ſe/ ende de wet. 
14 Want tun hebben Gem 

hooren ſeggen / Hat deſe Je⸗ 

ſus De Nazarener deſe plaet⸗ 
ſe ſal verbzeken/ ende [dat] 

hjn de zeden veranderen ſal/ 
die ons Moſes vvergele— 
vert heeft. 
15 Ende alle die in den 

Haet faten / He oogen Op 
Gem houdende / fagen fijn 
aengeffchte als Get aenge— 
ficht eenes Engels. 

Pet 7. Capittel. 
en de Hoogepzieſter 

fende / Zijn dan deſe 
Bingen alſoo? 
a Ende hu fende / Gyman⸗ 

nen broeders ende baders / 

hooret toe / De Godt derde timaelf Patriarchen. 

heerlickhent verſcheen onz} 9 Ende de Patriarchen 

een fant dat ick u wijfen fal. 

4 Doe gingh Gu uut het 

daer gu nu in woonet. 

erfdeel in het ſeſlve / aactt niet 
eenen voetſtap: ende beloof: 
de dat Gu hem 'tſelve tat een 

fjnen zade na hem/ als hu 
[nogh] geen Kint en hadde. 
6 Ende Godt ſprack alſoo / 

dat fijn zaet veeemdelingh 

zn ſoude / in een Geeemt 

den dienſtbaer maken / ende 

qualick handelen bier hon” 
Dettjarten. 
7 Ende het volck dat fu die⸗ 

nen fulten / fat ick aogdeelen/ 
ſprack Godt. Ende Haer na 
fuiten fu untgaen / ende fn ſul⸗ 

ten my dienen in deſe plaetſe. 
8 Ende hnaaf hem Get ver⸗ 

Gant der befnijdeniffes ende 

alfaa gewan Gu dfaac/ ens 

sen taber Abr aham [noghilnGtiah zijnde —— | 
os | 

3 Ende ſende tot hem / Gaet 
unt uw lant/ ende unt uw' 
maeafchan / ende Komt in | 

beſittinge neben ſaude / ende 

{ant / ende [dat] fit het fau 

{ant der Chaldeen eNDE | 
maande in Charran. Ende | 
tan daer/ ua dat fn va⸗ 
ger geſtoarwen was / beacht 
hu hem over ín dit lant/ 

— 

s Enbehuen gaf hem geen 

de hefneedt hem ap den achte |! 

ften dagh: ende Iſaac [ge | 

wan] {acot/ ende Yacal | 



Cap. 7. 
Joſeph/ [om] nae Egupten 
[gebracht te worden}: ende 
Godt was met Gem / 
ro Ende Lerlofte hem unt 

alle fijne berd2ucktingen / en- 
de gaf hem genade ende wijs⸗ 
Gent boa? Pharao den Waz 
ningh ban Egupten/ ende 
hu ſtelde hem tot een Over⸗ 
ſte aver Eunpten / ende fijn 
geheel huns. 
rr Ende Daer quam een 
hongersnood ober het ner 
heele fant ban Egupten ende 
Chanaan/ ende groote be— 
naeututhent: ende onfe Gaz 
ders en banden meen ſpüſe. 
12 Maer als Jacob hoor⸗ 

de Dat in Edupten Haan 
was / fandt Gn onfe vaders 
eerſtmael unt. 
13 Ende inde tweede [rey- 

ſe) wiert Joſeph ſijnen bzoe- 
beren beſtent / ende het nez 
lachte Joſephs wiert Pha— 
raoni openbaer. 
14 Ende Joſeph ſondt he— 

vader Jacob/ ende alle fijn 
gejlachte / [beftaende ] in Lijf 
en tſeventigh zielen. 
15 Ende Gacob guam af in 

Eanpten / ende ftierf/ hu 
felbe ende onfe Lader. 
16 Ende fn wierden over— 

gebracht nae Sichem / ende 
gelegt in het graf ’t welck 
Alzaham geſiocht hadde 
toa? een ſomme gelts/ ban 
De fonen Emmoꝛs [des va- 
ders) Sichem. 

Ë 
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nen/ ende ontboodt fijnen 

Jrol. 133 
17 Maer alé nude tijt der 

belofte / die Bodt Abraham 
geſworen hadde/ genaecckte / 
wies het volcſt / ende verme⸗ 
nigvuldigde in Enupten : 
18 Cot dat een ander Ko— 

ningh opftant/ bie Joſeph 
niet geſtent en hadde. 
19 Defe gebeunchtte liſtig— 

hent tegen ong geflachte / 
ende handelde nualickt met 
anfe baderen/ ſo datſe har 
re jonge Kinderen moeiten 
wechwerpen / opdat fu niet 
en ſauden vooztteelen. 
20 {u welckten tijt Moſes 

wiert geboren/ ende wasunt⸗ 
nemendeſchoon: welcke derie 
maenden opgevoedt wiert 
in het huns fijns baders. 
or Ende alá hu wechge— 

fuo2pen was/ nam hem be 
dachter Pharaos an/ ende 
voedde hem vooz haerfei ten 
op tat eenen fant. 
a2 Ende Moſes wiert onz 

derweſen in alle wüshent 
der Egnptenaren: ende was 
machtigh ín Moorden ende 
in wercken. 
23 Als hem nu de tĳt 

ban veertigh jaren berbutit 
af / nuam [hem] in fijn 
herte fijne broeders de Kin 
deren Iſraels te beſoecken. 
24 Ende ffende eenen die 

onrecht leedt/ beſchermde 
hu [hem]/ ende weeerktte 
den genen Die overlaſt ge— 
ſchiedde / ende verſltoegh den 
Enuptenaer. 

25 Ens 
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25 Ende hu mepnde dat Abꝛaham / ende He Godt | 

fijne broeders fauden Gere Iſaacs / ende de Godt Kar A 

ftaen/ Hat Godt dan, füne cobs. Ende Moſes wiert 

hant haer verloſſinge geven [feer bervende / Ende en durf⸗ 

ſaude: maer ft en Geen |de [het] niet beſien. 

t niet verſtaen. 33 Ende de Deere fende tat 

26 Ende den volgenden hem/ Ontbindt be fchaenen — 

vagh Wiert Gu ban haer gez | Lan uwe baeten: Mant De 

fien/ daer fn gachten/ ende plaetſe / in welckte guſtaet / 

hjn drzonghfe tat vrede / fen” is henligh lant. 

nende Mannen/ au 3ĳt| 34 fet hebbe merckelickt — 

broeders: waerom Daet OU geften De mishandelinge 3 

malkanderen ongelijcſt? mijns volcks bat in Eoupten 

27 Ende Bie fijnen naeften is7 ende ick hebbe haer ſuch⸗ 

ongelück bebe/ verſtiet hem / [ten gehoorzt/ ende ben nes 

fengende/ Wie Geeft u tot gergeliomen / am Haer Daer 

gen Oberfte ende Hechter fuut te geriaffen: ende nu 

ager ong geſtelt? komt herwaerts/ ick fal u 

03 Witt gum [oock] ame nae Egupten ſenden. 

brengen / Ngelickerwijs gul 35 Deſen Moſem / welc⸗ 

gijkeren deu Egyptenger Ren fn verloochent hadden / 

oͤmgebracht helt 2 fengende/ Wie Geeft u LOL 

og Enve Moſes vluchtte |een Ouerfte ende Hechter 

op bat woozt / ende tiert geſtelt? deſen [fegge ick] | 

een vreemdelingh in het lant | heeft Godt tat eenen Oers 

adiam/ daer hu twee ſo⸗ [ten ende Verloſſer geſonden 

nen gewan. bour de hant des Engels / 

go Ende alg veertigh jaren die hem verſchenen was in 

vervult waren / verſcheen |Den doornenboſch. 

hem be Engel des Weeren) 36 Dee Geeft haer untgez 

im de woeſtüne dek bergs |leudt / doende wonderen enz 

Sina in een vlammigh vner |De teeckenen in ‘tlant ban 

des doornenboſchs. Egnnpten / ende in De roode 

31 Moſes nu [dat] ſiende [zee / ende in De woeſtijne / 

gertwanderbe Gem "over Get veertigh jaren. 

Seſichte: ende als hu Hers} 37 Deſe if De Moſes / Die tat 

waerts gingh am [dat ]te Gez |De Hinderen Iſraëels geſegt 

ſien / ſo geſchiedde een ſtem⸗ heeft / De Heere uwe Godt 

me beg Beeren tot hem/ _ ſalueenen Pꝛopheet verwer⸗ 

za [Seggende „| äck Gen De [Ken unt uwe Geoederen / ne 

Godt uwer vaderen / de Godt Hijck mu: dien fuit gu dt 
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33 Defe is 't die in De Gere jne [zide] ban Babplanien. 
gaberinge [des volcks] in be 
waeftijne was met den Cuz 
gel / Die tat hem fpzack op 
den bergh Sina: ende [met | 
anfe vaderen: welcſte de ic: 

44 De Cabernakel ber ge⸗ 
tungeniſſe was ander onſe 
vaderen in de woeſtjne/ ge— 
lijcſt geazddineert hadde hu 
die tot Moſem fende / dat 

vendige woorden ontfingh/ hyu denſelven matten ſaude 
am ang [die] te geven. 
39 Ben welcken onſe va— 

berk niet en wilden gehoor⸗ 
ſaem zijn / maer verwierpen 
[hem Jendeſteerden met hare 
herten [weder nae Egupten: 
40 Sengende tot Varan / 

Maceckt ant gaden/ Die haag 
an Genen gaen. Want [wat 
defen Maſes [aengaet]/ Hie 
ang unt het lant tan Egup⸗ 
ten gelendt heeft / lun en Suez 
tenniet Wat hem gefchiet is. 
41 Ende fp maeckten een 

Lalf in bie banen /ende brache 
ten offerande tat ben af 
gat / ende verheugden haer 
in be wercken hazer handen. 
42 Ende Godt Keerde [hem ]/ 
ende gaf haer over / dat fn ben 
heure bes hemels dienden / 
gelijck geſchreven if in het 

nae be afbeeldinge Die hu 
geffen hadde. 
45 Welckten vocſt onfe kar 

derd ontfangen hebbende / 
met Jeſu nebracht hebben 
in ’t[lant] bat de Heudenen 
befaten /die Godt verdrzeven 
heeft ban het aengeficht an— 
fer vaderen/ tat De Dagen 
Dabids tor / 
46 Dewelckte voor Godt 

genade gevonden heeft / en— 
de begeert heeft te vinden 
een woonſtede voor Den 
Godt Jarobs. 
47 Ende Salomon bouw— 

be hem een hund. 
48 Maer de Allerhoogſte 

en woont niet in Cempelen 
met handen gemaeckt: nez. 
lijcſt de Pronbeet fent / 
49 De Hemel if mu een 

Baert ber Propheten / Hebt |thzaan/ ende de aerde een 
gu oock flacht-offeren/ ende voetbanctt mijner boeten. 
afferhanden mu opgenffert /| Hoedanigh huus fult gu mu 

_ beertigh jaren in de tuoeftij-| bouten? ſegt de eere: of- 

| 
| 
| 

ne/ mu huns Afraëls te/ welcke if De plaetfe mij- 
43 Jann hebt opgenomen) ner ruſte? 

î — Molochs/ zo En heeft niet mijne hant 
end: 2 Het geſternte uwes alle defe dingen gemaeckt 7 
gadts emphan / be afbeel⸗ 51 Su hartneckige ende on⸗ 
din die qu gemaeckt hebt beſnedene ban herten ende 
am die te aenbidden: ende voren / qu wederſtaet altüt 
ich ſal u overvoeren op gez! den — Geeſt/ gelijck 

| Pe uwe 



Cap. 3. De Banderingen ber Apoſtelen. 
tue vabers/ [alfoo] agctt gt. jde ſeggente / Veere Hefu/ 
za Wien van de Przopheten 

en Gebben uwe baders niet 
vervolgt? ende ſy hebben 
gedoodt be gene Die te voo— 
ren verkondigt hebben De 
kante beg Rechtveerdigen / 
ban Suelcken gulieden nu 
verraders ende 
gewozrpen zijt. 
53 Gn die de wet ontfanr 

gen hebt daa? beſtellingen 
ber Engelen / ende en hebt— 
[fe] niet gehouden. 
54 Als fn nu dit hooren / 

berſteden hare herten / ende 
ft knerſten de tanden tenen 
Gem. 
55 Maer Gu balzijnde Def 
Henligen GBeefts / ende de 
oogen houdende nae den 
hemel / fant de heerlickhent 
Godts/ ende Jeſum / ſtaen⸗ 
de tet rechter[ hant] Godts. 
56 Ende Gu fende / Diet / 

ict fie be hemelen geopent / 
ende Den Sane bek men 
fchen ftaende ter vechters 
[hant] Godts. 
57 Maer fu roepende met 

graoter ſtemme / tapten har 
re aaren/ ende vielen een— 
vearhtelict op hem aen. 
58 Ende wierpen Gem ter 

ftabt uut / ende ſteenigden 
[hem]: ende de getuggen 

ſeuden Gare kleederen af aen 
de boeten eené jongeling / 
genaemt Saulus. 
59 Ende (u ſteenigden Ste⸗ 
vijanum / aenraepende / enz ju bede. 

maazders | 

antfangt mijnen geeft. | 
Go Ende Vallende op de 

nieu riep hu met graater 
ftemme/ Weere/ en tekent 
haer befe ande niet tage, Eu⸗ 
be alá hu dat gefegt hadde 
antflieg hu. _ 5 

Het 8. Capittel. | 
jede Saulug hadde me⸗ 

de een Welbehagen acu 
ſijne doot, Ende daer Wiert 
te Dien dage een groote Herz 
volginge tegen de gemenn— 
te/ die te Jeruſaſem was: 
ende fu wierden alle ver— 
ftrant door de landen van 
Judea ende Samaria/ bez 
halten de Apoſtelen. 

o Ende [eenige] Godt⸗ 

vruchtige mannen Daenen 
Stephanum te famen [ten 
grave | / ende maeckten groo⸗ 
ten rauwe over hen. | 
3 Ende Saulus verwoeſte⸗ 

de De nemeitnte / gaende in de 
Gunfen: ende trecttende manz 
nen ende vrzouwen / ſeverdeſe 
after in de gevanckeniſſe. 
4Sn dan nu die verſtront 

waren gingen het lant Idoor/ 
ent berktandigden het woort. 
5 Ende Philippus quam af 

in de ſtadt van Samaria / enz 
de peedickte Haer Ehziftum. 
6 Ende de fcharen hielden 

haer eendzachtelickt aen 't 
gene ban Philippa gefent 

Wiert / Deijle ſn hoorden 
ende fagen De teeckenen die 

7 Want | 
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7 Want ban bele Die onzjfanden fn tot haer Petrum 

reyne geeften hadden / gin— 
gen [defelve] unt / roepen⸗ 

de met grooter femme: ens 
de bele geraecktte ende Kreuz 
pele wierden genefen. 
8 Ende Haer wiert groote 

blijtſchap in die ftadt. 
9 Endeeen fehker man/ met 

name Simon/ was te vooren 
in de ſtadt pleegende toove⸗ 
rue / ende verruckende de 
ſinnen bef volckts ban Sar 
matia / ſeggende van hemſel⸗ 
ven / dat Gu wat groot was. 
ro Welcken ſu alte aenhin⸗ 

gert van den ktiennen tat den 
grooten / fengende / Defe 
is de graate Kracht Goot, 

rm Ende fm hingen hem 
aen / am dat hy eenen langen 
tĳt met taavernen hare ſin⸗ 
nen verruckt hadde. 
re Maer doe fu Philippa 

geloofden / die het Cuange: 
lium ban het Konincktrücke 
Badts / ende [van] den name 
Jeſu Cheiſti berkandigde / 
mierden ſu gedoopt bende 
mannen ende b2outuen. 
13 Ende Simon geloofde 

oock felue / ende gedoopt 
jnde hieef geduerigh ön 
Philip: ende fiende De 
teecktenen eñ groote ſtrach⸗ 

ende Joannem. | 
15 Dewelckie afgekomen 

zijnde Baden voor haer / dat 
fn den Wenligen Geeſt ante 
fangen machten. | | 
16 (Want hu en Was nogh 

ap niemant Gan haer geval⸗ 
ien / maer fn Waren alleen: 
{ict gedoopt in den name 
dek Heeren Jeſu.) — 
17 Doe lenden fm de han— 

den op haer / ende fit ontfin= 
gen den Hepyligen Geeft, 
18 Ende als Simon faah/dat 
dao? De oplegginge Han de 
handender Uuajtelende Benz 
lige Geeft gegeven wiert? fa 
baadt hu haer gelt aen / 
19 Sengende/ Heeft oack 

mu defe macht/ op dat fa 
uien ict de handen oplen: 
ge/ Gu den Benligen Geeft 
antfanne. | 
oo Maer Petrus fende tat 

hem/ Um gelt zu met u ten 
berderbe / om dat on gez 
mennt hebt Dat De gave 
Godts doa? geït verſtregen 
‘vaat. 
or Gu en hebt geen deel 

noch lat ín bit ‘woot: want 
uw herte eu is niet vecht 
hao? Godt. 
oe Wekeert u dan Lan dez 

ten/ die daer geſchiedden / ſſe ume booshent / ende bidt 
antſettede hu hem. Godt / of miſſchien u defe 
14 Als nu He Apoſtelen die dverlegginge uwes Herten 7 

te Jeruſalem waren/ hoor⸗ vergeven wierde. 
ben dat Samaria het woort 
Goats aengenamen Badde /lin eene gantſch 

* | 

23 Want ick fie bat nu zijt 
bittere nal- 

a 3 le, 



Can. 8, De Wandelingen ber Apoſtelen. 
te / ende t’ fanenfinaaginge de fende / Verſtaet gu oock 
der anrechtighent. 
24 Doch Simon antwoor⸗ 

vende ſende / Bidt gulieden 
voor mu tat den Deere / 
ap Dat niets ober my en 
ame ban ’t mene uu gez 
feat helt. 
25 Su dan nu/ als ft het 

‘waagt Hef Geeren betungt 

’t gene qu leeft 2 
31 Ende hu fende / Woe 

faude ick dach ſtonnen / fa 
mu niet pemant en anders 
recht? Ende Gu hadt Phi⸗ 
linpum / dat Gu op faude 
ftamen/ ende bu Gem fitten. 
32 Ende de plaetſe Her 

Scheifture / Hie hu lak / 
ende gefgraften Hadden /|luak deſe / Luik gelijck een 
Heerden Wederom nae Geruz | fchaep ter flachtinge gelendt: 

ſalem/ ende verſtondigden [ende gelijck een lam femmes 

het Guangelium [in] vele loos if voorz Dien die het 

wecken der Samaritanen. fcheert / alfoa en doet hu 
o6 Ende een Engel deë ſinen mant uiet apen. 

Weeren ſprack tat Philip: 33 An fijne bernederinge is 

pum / feanende/ Staetop/ [fijn aapdeel werhgenamen : 
yet 

ende gact Genen tegen Get) ende luie fal fijn geſtachte Gere 

zunden/ op Den wegh Die halen? Mant fijn teben Woet 

han Jeruſalem afdaelt nae 
Gaza/ welcke woeſt ik, 

gan ber aerde wechgenomen. 
34 Ende He Kamerlingh 

27 Ende Gu ſtont op ende antwaordde Philippo /ende 
giugh henen : ende / fiet /een 
Moorimnan/ een Kamer⸗ 
mah / Lende] een machtigh 
Geer van Candace/ De Ko— 
ninginne der Mooren/ die 
oger afie Garen fchat was/ 
welcke was geltamen om aen 
te bidden te Jeruſalem: 
28 Ende hu Keerde weder⸗ 
um / ende fat op ſjnen wa⸗ 
gen / ende tag ben Peapteet 
Eſaiam. 
29 Ende de Geeſt fende tat 

Philippum/ Gaet toe / ende 
voegt u bn deſen wagen. 
20 Ende Philippus liep 

tae/ ende hoorde hem Den 
Pꝛopheet Efaiam lefen / enz 

fende / cit bidde u/ ban 
‘uien fegt be Propheet dit 
Pan Hemfelven/ ofte Lan 
pemant ander. 
35 Ende Philippus bebe ſü⸗ 
nen mout oven / ende begin⸗ 
nende bau die ſelve Scheift / 
verſondigde hem Jeſum. 
36 Ende alfa fn ober wegh 

rensden/ guamen ſy aen een 
felter water/ ende de Ïiar 
merlingh ſende / Siet daer 
water: wat verhindert mu 
gedoopt te worden? 
37 Ende Philippus fende) 
Indien gu Lan ganticher 
herten geloaoft/ fa if tage 
aa2laft. Ende hu — | 

enz 
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Dende femke / Acit gelaave, 4 Ende ter aerden geval— 
dat Jeſus Chriſtus de Sar 

ne Godts is, 
38 Ende Gu geboodt den 

_ wagen ftille te hauden : enz 
de fn daelden bendeaf in het 
ater / fa Philinpus als be 
Uamerlingh / ende Gu doop⸗ 
te hem. 
39 Ende dae ín unt het wa⸗ 

ter waren opgeſtamen / nam 
be Geeft det Heeren Philip: 
gum wech / ende be Kamer⸗ 
linghen ſagh hem niet meer : 

fen zijnde / Haarde u cen 
ftemme die tat hem fende / 
Saul / Saul/ wat vervolgt 
gu mj 2 
5 Ende hun fende / Nie zijt 

gn/ Veere? Ende de Heere 
ſende/ Acht ben Jeſus dien 
au vervolgt. Det if u hart 
De berfenen tegen De peic— 
kels te flacn, 
6 Ende hu beebende ende 

verbaeſt zijnde / fende / Deez 
re / wat wilt qu dat ick boen 

want hu rensde fijnen Wegbffat? Ende de Heere [feyde] 
met blüijtſchap. 

40 Maer Philippus wiert 
gevonden te Azoten/ ende 

| 
| 

 ['tlant] baozgaende / Verz 
 Kanbdigde hu het Cuange- 
lium fim alle ſteden / tat dat 
hu tat Ceſareen quam. 

Het 9. Capittel. 
pee Saulus blafende 

noah deenginge ende 
maa2t tegen de difcipelen Des 
Heeren / gingh tat den Hoo—⸗ 
genpzieſter / 
2 Ende begeerde berieven 

bau hem nae Damascum aen 
de Sunagogen / op dat fo 
hueenige / die ban dien wegh 
waren / vande / hu [defelve ] 
bende mannen ende vrou— 
Yuen faude gebonden Geene 
men nae Jeruſalem. 
3 Ende als Gu rensde / if ’t 

gefchiet dat hun naebu Dar 
mascum quam / ende hem 

amſcheen ſnellick een Úicht 
van ben hemel; 

| 

tot hem/ Staet ap / ende 
gaet in De ſtadt / ende u fal 
aldaer | gefent worden / wat 
au doen maet, 
7 Ende De mannen die met 
hem aber wegh reysden/ 
tanden Lerbaeft./ hooren— 
de wel de ſtemme / maer 
niemant (fende. 
8 Ende Saulus tant ap ban 
der aerde: ende als hu fjne 
oogen open bede /en ſagh hu 
niemant. Ende fn hem by 
ger hant lendende/ brache 
ten hem tot Damascum. 
9 Ende hu was derie Dagen 

dat hu nieten ſagh: ende en 
at niet / nach en drzonck niet. 
ro Ende daer was een felter 

bifcipel te Damascus / met 
name Ananias : ende De Deez 
refendetat hemin een Geſich⸗ 
te / Anania. Ende hu fende / 
Siet / [hier ben}icft / Heere. 
rr Ende de Veere [teyde] 

tat hem/ Staet ap ende gaet 
ar 4 in 



Capo 
in de ſtrate genaemt de Rech⸗

 

te/ ende vraegt in het huns 

Gude nae [eenen met name 
Saulus / van Carfen: want 
ets Wilts oort set 4 

ra Ende Gu heeft im een 
Beftchte geffen / Dat een 
man/ met name Ananias/ 
inguam/ ende hem de hant 
opiende/ ap dat hu weder? 
amende worzde. 
13 Ende Ananiak ante 

woordde / Heere / ick heb: 
de vat gelen gehoort ban 
nefen man / hae Geel quaet 
hn uwe henlige in Jeruſa⸗ 
ſem gedaen beeft : 
ig Ende heeft hier macht 
van de Oberpeiefters / am 
te Ginder alte Hie uwen naz 
me aenroepen. 
15 Maer de Deere fende 
tat hem / Gaet henen: want 
deſe is mu een untverkoren 
rat / am mijnen naem te 
deagen voor He Gendenen / 
ende De Yaningen / ende be 
kinderen Afraëls. 
16 Want ick fat hem taaz 

nen hoe veel hu fjden maet 
am mijnen naem. 
17 Ende Ananias gingh 

henen ende guam iu Get 
huns: ende De Ganden op 
Gem teggende/ fende hu / 

Saul bededer/ He Heere 
Geeft mu gefanden / [name- 
ick} Aefut/ Hie u verſche— 
nen is op, den wegh bien gu 
nuacmt/vap dat vu weder 
fiende/ tube met ben Denz 

De Handelingen der Apoſtelen. 
ligen Geeſt vervult ſoudet | 
worden . — 1E F8 

„18 Ende terftant bieten af 
bau fue oogen gelijck als 
ſchellen/ ende hu wiert ter= 
ſtant wederom ſiende: ende 
ſtant op / ende wiert gedoopt. 
ig Ende alá huſpijſe geno⸗ 

men hadde / wiert hy ver— 
fterckt. Ende Saulus was 
ſammige dage bn de diſcipe— 
len / die te Damascus waren. 
oo Ende hu peedickte ter⸗ 

ſtant €hzijtum in de Su⸗ 
nagogen/ dat hu de Sone 
Gadtk ig. nr on | 
or Ende ſu ontſetteden haer 

afte die het haarden / ende 
feuden/ En is deſe niet De 
gene de te Jeruſalem ver⸗ 
ſtaorde die deſen naem aen— 
riepen / ende die daerom hier 
gekomen is/ op dat hu dez 
felbe gebonden faude Geen: 
gen tot de Overpzieſters? 
oo Doch Saulus wiert 

meert ende meer beſtrachtigt/ 
ende avertungde De Gaden 
bie te Damascus Maanden / 
bewijſende dat deſe de Chai 
tus ig. 
03 Ende alg bele dagen 

verloopen waren / fa biel 
den de Joden te ſamen raet 
am Gem te dooden. 
24 Maer hare lage wiert 
Saulo beſtent: ende ín bez 
waerden de paarten / rude 
des daegs ende Des nachts / 
ap dat fu Gem daoden moch⸗ 
ten. | 

25 Bach 
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25 Doch de difcipelen na- 

men hem des nachté/ ende 
Yieten [hem] neder daa? den 
muet-/ [hem] affatende in 
een mande, 
26 SauluÉ nu te Jeruſa⸗ 
tem geſtomen zijnde / poogde 
hem bu de difcipelen te voe⸗ 
gen: maer fu vreesden hem 
atie / niet gelaobvende dat 
hu een diſcipel was. 
var Maer Barnabas hem 

-tat ſich nemende / Ícudde 
[hem ]tat de Apoſtelen / en⸗ 
be verhaelde haer hae hu op 
den wegh den Deere geſien 
hadde / ende dat hu tot hem 
—— hadde / ende hoe 

hute Damscus vrumoede⸗ 
lick geſproſten hadde in den 
name: Geiu. 

Re 28 Ende u was met haer 
ingaende ende untgaende te 
Jeruſalem: 
29 Ende vrumoedelicſt ſpre⸗ 

kende in den name dek Hee⸗ 
ren Jeſu/ fpzacht u aackt en- 
de handelde tegen de Griecſt⸗ 
fche [Joden]: maer defe 
trachteden hem te dooden. 
30 Dach de beoeders [dit] 

verſtaende/ gelendden hem 
tat Cefareen / ende fanden 

af nae Carſen. 
31 Oe gemennte dan Haa 
geheel Gubeam/ ende Galie 
leam/ ende Samariam had 
den beede / ende wierden 
geiticht : ende wandelende 
in de beeefe des Beeren / en- 

doe de bertraoftinne bes Ben- 

ligen Geeft / Wierden Ler- 
mentnbuldiat. 
32 Ende Het geschiedde 

alg Petrus alamme Haaz- 
traclt/ dat Gn oock afguam 
tat de henlige die tot Ludda 
waanden. 
33 Ende aldaer bondt hu 

een felter menſche / met naz 
me Éneaf / die acht jaren 
te hedde gelegen Badde / 
welckte was geraeckt. 
34 Ende Petrus fende tat 

hem / Enea/ Jeſus Chziftug 
maeckt u gefont : ftaet op enz 
de ſprendt ufelben (het bed- 
de]. Eñ hu ftant terftont op. 
35 Ende fn fagen hem alie 

die te Ludda ende Sarana 
‘woonden / dewelckte haer 
bekeerden tat den Heere. 
36 Ende te Joppe was een 

feltere diſcipelinne met name 
Cabitlja/ welcſte obergefett 
zijnde is gefent Dorcas. Der 
je mas vol ban goede werr— 
ſſen/ ende aelmoeſſen/ die 
fn dede. 
37 Ende het geſchiedde in die 
dagen / Dat fn ſtrancſt wiert 
ende ſterf: ende als fitfe gez 
Wwaffchen hadden / lendden 
fn haer in de opperſale. 
38 Ende alfa Kudda naeby 

Joppe Was / de Hifcipelen 
hoorende dat Petrus aldaer 
mas / fonben twee mannen 
tat hem / biddende dat hu 
niet en (oude vertoeven tat 
haer ober te kamen. 
39 Ende Petrus ftant an / 

M 5 eu⸗ 
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ende gingh met haer; welc⸗ negende ure Heg daegs eer 

Yen (n/ aſs hn daer gekomen | nen Engel Godts rat hem 

was/in be opperfale ſeudden: inkomen / ende tat hem ſeg⸗ 

zude alie de weduwen ftan- nende/ Corꝛneli. 

gen bu hem / weenende ende| 4 Ende ude oogen op hem 
taanende derockenendeſtlee- houdende ende ſeer bebrreſt 

geren die Dorras gemaeckt geworden zijnde / fende / 
hadde / als ſü Gu Gaer Was. | Wat is't heere? Ende u 
40 Maer Petrus / hebben⸗ | fende tot hem/ Awe gebe⸗ 

ne [haer] alle untgedzeuen / den ende uwe aelmaeffen 
fnielbe neder ende bant: ende | zijn tat gebachteniffe opge: 

hem keerende tat hetlichaem framen Laa? Bodt. 

feude/ Cabitha/ ftaet op.) 5 Ende nu fendt mannen 
Ende fm Dede Gare vogen nae Loppe/ ende antbieùt 

apen / ende Petrum geſien Siman / Die toegenaemt 

hebbende fat fp oer eunde. wort Petrus. 

ar Ende hu gaf haer Del 6 Defe ligt te hunk hu ee⸗ 
hant / ende vechttefe op/ende [nen Simen lederherender / 
ze henlige ende be weduwen die [fijn] huns Geeft bu de 

geroepen hebbende / ſtelde zee: deſe ſal u engen wat 
Iuſe levende vooz [haer]. | gp boen moet. 
Eude ldit wiert bekent 7 Ende als be Engel / die 
daoz geheel Hoppe / ende tot Copnelium ſprack/ wech⸗ 
vele gelgafden in deu Heere. gegaen Suaf/ vien In twee 

43 Ende het geſrhiedde dat van fjne hunsttnechten eu” 
Gu Hele dagen te Jopue bleef | be eenen Godtſaligen krijgs⸗ 
uu eenen ſekeren Siman /|fnecht ban de gene die ge— 
eenen lederberender. duerigh tm hem waren: 

Pet ro. Capittel. 3 Ende afk hu haer alles 

Poe daer was cen felter | verhaelt hadde / ſondt huſe 

man te Ceſareenmet na⸗ [nae Joppe. 

me Corꝛnelius/een Hooftman g Ende des anderen daegs/ 

aber hondert / unt de kende terwijle deſe rensden / ende 

genaemt de Italiaenſche: naebn be ſtadt quamen / flom 

Godtſaligh/ ende vreeſen⸗ Petrus on t dacſt am te bid⸗ 

ae Goat / met geheel ſijn den / antvent De ſeſte ure. 

uns / ende doende hele act-| ro Ende Gu wiert honge⸗ 

waeffen aen Get volckt/ ende righ / ende kegeerdete eten. 

Bodt gedueriglicſt biddende. Ende terwüle fn het berend⸗ 

z [Defe] fag in een Ge⸗ den / viel ofer Gemeen Gers 

vente maerlen ontreut de teechtinge ban ſinnen. Ë 
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11 Ende hun ſagh deu he⸗ Petrus / daer te huns lagh. 

melgeapent / ende een felter, 19 Ende als Petrus op dat 
bat tat hem nederdalen / Geſichte dachte / fende be 
gelijck een groot linnen la- Geeft tot hem / Siet drie 
ken aen de bier hoecken gez | mannen faechen u: 
bonden / ende nedergelaten| co Daeram ftaetop/ gaet 
op de aerde. af / ende venit met haer, 
ie An het welcke waren [niet twüffelende: want ick 

ber aetde/ ende De wilde / 
ende De Frunpende [dieren] / 
ende De vogelen Dek hemels. 
13 Ende daer gefchiedde 

een ſtemme tat hem / Staet 
ap Petre/ ſlacht ende eet. 
I4 Maer Petru“ fende / 

Geenfins / Deere: want ick 
en hebbe nout gegeten net 
dat gemenn/ afte onrenn 
was. 
15 Ende cen ſtemme [ge- 

fechiedde) wederom ten twee⸗ 
den mael tot Gem/ ’t Gene 
Godt gerennigt heeft en fuit 
au niet gemenn maken. 
16 Ende bit gefchiedde tat 

driemael: ende het Gat wiert 
wederom opgenomen in den 
hemel. 
17 Ende alfa Petrus in 

hemſelven twijffelde {vat 
dach het Geſichte mochte 
zijn / dat Gu gefien hadde / 
fiet / De mannen die Lan 
— eerde oen / 
gebraegt hebbende nae het 
huns Simonif / ftanden aen 
de poorte. 
18 Ende [yemant] geroez 

alle de viervoetige [dieren] | hebbe haer gefanden. 
or Ende Petrus gingh af 

tat De mannen / die ban Cor⸗ 
nelio tat hem gefanden wa— 
ren / ende fende / Siet / 
ict hen ’t dien ou foeckt: 
wat ff De aopfake waerom 
au bier zijt? | | 
22 Ende fn fenden/ Caz- 

nelius een Hooftman ober 
hondert / een rechtveerdigh 
man/ ende bzeefende Gat / 
ende die [goet] getungeniſſe 
heeft ban het gantfche volck 
der {oden/ is dan? Bodde 
licke openbaringe bermaent 
tan eenen Denligen Enger / 
dat hu u (dude ontbieden 
tat fijnen Gunfe/ ende dat 
hu ban u woorden [der fa- 
ligheyt] faude haaren. 
23 Als hufe dan ingeroepen 
hadde / ontfingh Hufe in 
huus. Doch bef anderen 
Daens gingh Petru met 
haer Genen/ ende ſommige 
der broederen / die ban Jop⸗ 
pe waren / gingen met hem. 
24 Ende des anderen daegs 

guanten fu tat Cefareen. En- 
be Cozneliug verwachtede 

‚pen hebbende braenden fi / haer /’tfamengeraepen hee 
| of Simon / taegenaemt bende bie ier maegſchap 

enz 
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ende bnſonderſte vrienden. 
25 Ende als het gefchichde 

dat Petrus inquam/ gingh 
hem Coznelius te gemoete/ 
ende valſende aen [fijne voe⸗ 
ten aenbadt Du. 
26 Maer Petrus rechtede 
Gem op/ feanende/ Staet 
op/ irk ben oock (ele een 
menſche. 
27 Ende met hem ſprekende 
ginaf hu in / eñ vondt 'er ele 
ate t° famengeltamen waren. 
28 Ende hu fende tat haer / 
Gu weet hae het eenen Saad: 
ſchen man ongeoozloft ik 
hemte boenen / ofte te gaen 
fat eenen vreemden: dach 
Godt heeft mn getoont dat 
ict geen menfche en faude 
gemeen ofte onrenn Heeten. 
og Daerom Hen ick aoctkt 

fander tegenspreken geko— 
men / antboden zijnde. Sa 
vrage icit dan / am wat reden 
guliſeden mu hebt ontboden. 
so Ende Coꝛrnelius feude / 
Buer bier Dagen was ickt 
vaſtende tat deſer ure toe / 
ende ter negender ure hadt 
ict im mijn huus. 
qr Ende fiet / een man 

ftant voor mu in een blinc: 

Hende kieet/ ende ſende / Cor⸗ 
veli/ uw gebedt if verhoort 
endeuweaelmoeſſen zijn voor 

Godt gedacht geworden. 
ze Sendt bau nae Joppe/ 

ende antbieùt Simonem dit 

sfaegenaemt wort Petrus : 

deſe ligt te huus inhet huus 

ban Simon den lederberen 
der aen De zee / welcke hier 
gefkamen zijnde / fat tot u 
fprekens CMD 4e 
33 So hebbe ict dan Lan 

ftanden aen tatu geſonden/ 
ende qa het fuel gedaen dat 
an hier gekomen zt. Wu 
zjn dan afte nw{hier tegen: 
woordigh Loo? Gat / om 
te haaren al het gene u van 
Godt bevolen ik. 
34 Ende Petrus den mont 

apen doende / fende / Acti 

verueme ín Der waerhent 

dat Gant geen aennemer Des 

perfoang en if/ // 

35 Maer in allen balcke/Die 
Gem vreeſt eñ gerechtighent 

werckt is hem aengenaem. 
36 [Dit is] Bet woort dat hu 
gefanden heeft den Kinderen 
Afvaëts/ / verkondigende vre⸗ 
de dao? Jeſum Cheiſtum: 
Deſe is een Heere van alle. 

37 Gnlieden weet de fake bie 
nefchiet if doo geheel Aur 
Beam / beginnende ban Gali⸗ 
{ea/ naden Daap/ welcken 

IJoannes gepzedicht heeft : 
38 [Belangende | Sefum van 
Pazareth/ hae hem Gadt 
geſalft heeft met den Henli— 
neu Geeft / ende met ſtracht: 

/welcke Chet lant} doorzge⸗ 
gaenis/ goet daende ende 

geneſende alle die van den 
dunvel overweldigt waren: 

want Godt was met heu. 

39 Ende Sun zijn getungen 

ban af het gene Gu gedaen 
Geeft / 
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heeft/ bende in het Jodiſche 
lant ende te Herufalem : 

De Wandelingen Her. Apoſtelen. Fol. 139 

Dae antwoordde Petru / 
47 Kan ooctt pemaut het 

weicken ín geboot hebben / water Weeren / dat defe niet 
hem} Hangende aen een 
aut. 
40 Deſen Geeft Godt ap” 

geweckt ten Derden dage / 
ende gegeven / dat ju open: 
baer ſoude worden: 
var Niet alle den volckte;/ 
maer den getungen die van 
Godt te vooren verſtoren 
waren/ ong [namelick) die 
met hem gegeten eñ gedronc⸗ 
ken heben / na dat hu unt 
den dooden opgeftaen was. 
42 Ende heeft ans geboden 

den bolcke te prediſten / ende 
te betungen dat huis de gene 
die Lan Godt verozrdineert 
is / tat een Hechter Lan le- 
vende ende Doude. 
43 Deſen geben getungenis⸗ 
fe alte de Propbheten / dat cen 
negelickt die in hem gelooft 
bergevinge der ſonden únt- 
fangen ſal daaz ſjnen name. 
44 Als Petrus nogh defe 

woorden ſprackt / biel de 
HenligenGeeſt op alte Die het 
woort hoorden. 
45 Ende de geloovige die 
t de Beſnijdeniſſe waren / 
j vele als er met Petra 

waren geſtomen / ontfettez 
den haer dat de gave des 
Henligen Geeſts oock op de 
Pendenen untgeſtort wiert: 
46 Want fn hoorden haer 

fpeclten met [vreemde] taz 
fen/ ende Godt graat maken. 

voorhunt 
hebt met haer gegeten. 

gedoopt en fauden worden / 
welche den Heuligen Geeft 
ontfangen heben / gelijck 
alé oac lun: 
48 Ende hu beval dat ſu ſou⸗ 
ben gedoopt wozrden in den 
name deg Weeren. Doe har 
den ſu hem dat hueenige daz 
gen Gn [haer] wilde Glijben, 

Pet zr. Capittel. 
D E Apoſtelen nu / ende de 

Broeders/ die in Judea 
waren / hebben gehoort / dat 
oack de Hendenen Get woort 
Godts aengenomen hadden. 
a Eñ boe Petrus opgegaen 

was nae Gerufalem/ twis⸗ 
teden tegen hem de gene die 
uut de Befnijdeniffe Waren / 
3-Segaende / Bu zijt in 

gegaen tot mannen Die De 
hebben / ende 

4 Maer Petrus beminnen: 
be berhaelde het Haer bere 
volgens/ ſeggende/ 
5 Acht was in de ſtadt Jop⸗ 

pe/ biddende: ende ſagh in 
een vertrecſtinge ban ſinnen 
een Befichte / [namelick Jeen 
felter bat/ gelijck een qraat 
(innen latten / nederdalende / 
Gu de bier hoecken nederge— 
laten uut den hemel / ende 
quem tot Gt mijt. 
6 Op welcſt [laken] als ict 

de oogen hieldt / fo merckte 
icht/ ende jaah de viervoetige 
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[dieren] der aerde/ ende Dey ſaligh worzden / ende alte uw 
wilde / ende De krunpende hunys. 
[dieren]/ ende De vogelen 
des Hemel, 
7 Ende ich Gaa2he eene ſtem⸗ 

15 Ende als ick eran te 
frzelten / viel de Heulige 
Geeft op haer / gelijcit oactt 

me die totnut fende / Staet op ons in het begin. 
op Petre / flacht ende eet, 16 Ende ickt wiert gedach— 
8 Maer ick ſende / Geenſins / tigh aen het Waart hes Wees 
Veere: ‘want nanten is net /|ren/ hoe huſende/ Joannes 
dat gemepn afte onrennwas/ 
in mijnen mont ingegatn. 
9 Doch de ftemme ant: 

woordde my ten tweeden 
mael uut den hemel / Det gez 
ne Godt gerennigt Geeft / en 
ſult au niet gemeun maken. 
ro Ende dit geſchiedde tat 

Deiemaels ende alles wiert 
wederom opgetrocken in 
den hemel. | 
rr Endeftet ter felter [ure | 

ftanden Daer Azie mannen 
haa? het huns daer ick in 
was / die ban Ceſareen tat 
wat afgeſonden waren. 
12 Ende de Geeft fende tat 
mu/ dat ict met haer gaen 
faude / niet twüffelende. 
Ende met mur gingen oock 
deſe ſes broeders / ende ‘ug 
zjn in des mang huus ine 
gegaen. 

_ 13 Ende hu heeft ong bere 
haelt hae hu cenen Engel 
neften hadde / Die in fijn huus 

doopte {vel met water / maer 
gulieden fuit gebaapt morz⸗ 
den met Den Beuligen Beet. 
17 Andien ban Godt haer 

evengelijckte gave gegeven 
heeft / als gock ans Die in ben 
Deere Jeſum Chꝛiſtum gez 
ldoft hebben/ wie was icſt 
doch bie Godt ſtande weeren? 
18 Ende als fn dit hoorden 

waren fu te vreden/ ende 
verheerlicſtten Goùt ſeg⸗ 

gende / So heeft dan Godt 
oac den Heudenen De be— 
ſteeringe gegeven ten leen! 
19 De gene nu die verſtrout 

waren daa2 de verdruckin⸗ 
ne/ die aver Stephanus ge⸗ 
ſchiet was/ gingen (’t lant] 
daao2 tot Phenicien tue /ende 
Cnpzen/ ei Antiochien / tat 
niemant Get woort ſpreſten⸗ 
de / ban alleen tat De Luden. 
oo Ende daer waren venige 

Eupzifche ende Cyreneiſche 
mannen uut haer/uelchte tat 

ftant/ ende tat hem fende /|Antiachien gekomen zijnde 
Sendt mannen nae Lappe/){p2atten tot be Geieckſche/ 
ende ontbiedt Siman/ die verſtandigende Den Heere 

toegenaemt ig Petrus: Jeſum. | | 
14 Die waagden tat u fal| or Ende de hant des Dee 

ſpreſten/ daoz welche qu fult' ren fuag met haer: ende oen 
graat 
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graat getal geloofde/ ende 
bekeerde hem tat den Deere. 
oa Ende het geruchte tan 

haer quam tat de oaren Der 
_gemennte Die te Jeruſalem 

was:eñũ ſu ſanden Barnabam 
wat / dat hu [’t lant] door⸗ 
ginge tot Antidchien tac. 
23 Dewelcke daer geſtomen 

zijnde / ende de genade Godts 
fiende / wiert verblijdt / ende 
vermaendeſe alle / dat fn met 
een voornemen Dek Gerten 
bu den Heere fauden blijken. 
og Want Gu was een goet 
man / ende bal aes Henligen 
Geeft / ende Dek geloofs: 
ende daer wiert een groote 
ſchare den Heere toegevoegt 
25 Ende BVarnabas gingh 

uatnae Carjen am Saulum 
te jaechten : ende als In hem 
gevonden hadde / Geacht Du 
fem tat Antiachien. 
26 Ende Het is gefchjiet dat 

fn een geheel jaer [t° famen-] 
vergaderden in De gemenn— 
te/ ende een groote ſchare 
{eerden : eit dat de Difcigelen 
eerſt te Antiachien Chzijte- 
nen genagemt wierden. 
27 Ende in deſelve dagen 

quamen [eenige] P2epher 
ten af ban Lerufalem tat 
Antiochien. 
28 Ende één unt haer / met 
name Agabus / ftont op / 
ende gaf te ennen daag den 
Geeft / dat ‘er een groote 
haugersnoot faude weſen 
aver De geheele werelt: de— 
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welckte oackt geſtomen if on⸗ 
der den Reyſer Claudio. 
29 Ende nae dat een pegelictt 
der difcipelen vermocht/ ez 
float eïckt tan haer [vet] te 
fenden ten Dienfteber hzaedez 
ren die ín Judea woonden. — 
30 Bet welcſt fn aackt Dez 
den / ende fanden 't tot de 
Ouderlingen door de hant 
Barnabe ende Saulí. 

Det re. Capittel. 
Pe ontrent deſelve tijt 

_4 floenh de Koningh Der 
rades De handen aen fam 
mige ban de gemennte/ am 
die qualick te handelen, 
2 Ende hu doodde Jaco⸗ 

bum den broeder Joamnis 
met den ſweerde. 
3 Ende doe hu ſagh bat her 

den Loden behagelick was/ 
toer hu voort om oock Pe⸗ 
trum te vangen: (ende het 
waren De Dagen der onge” 
hevelde [brooden] :) 
4 Den welcken oackt mer 

grepen hebbende hu ín De gez 
vanckeniffe fettede / ende gaf 
Chem] ager aen ier [wach- 
ten, elek] han bier krijg: 
fnechten / om Gem te bez 
waren / willende nae het 
Paefch[feeft] Hem voozt— 
brengen vooz het volcht. 
5 Petru dan wiert in 

de gebanckeniffe bewaert: 
maer ban de gemennte tiert 
een geduerigh gebedt tot 
Godt Lao2 hem gedaen. 
6 Dae hem nu Herodes on 

e 
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de voortbrengen/ ſliep Pe⸗ 
trus bien ſelben nacht. tus⸗ 
fchen twee ſtrüsknechten 
gebonden met twee ſetenen: 
en de wachters haa, De deure 
bewaerden de ge bancteniffe. 

7 Endeftet / een Engel des 
Heeren tant daer/ ende een 
ucht ſcheen in de Waoninne/ 
ende flaende He zijde Petri 

weckte hu hem aop/ ſeggen⸗ 
de / Staet Haeftelick op. 
Ende fijne Ketenen vielen af 
tan de Ganden. 
8 Ende be Engel fende tat 
hem/ Omgazät u/ ende 
bindt uwe ſchoenſolen aen. 
Ende Gu bede alfaa. Ende hy 
fende tat hem / Werpt uiven 
mantel am / ende volgt mu. 
g Ende uutgaende balgde 
Bu hem/ ende en wiſt niet 
dat het waerachtigh lag 't 
gene door den Engel ge— 
ſchiedde maer hu mennde 
dat hu een Geſichte ſagh. 
10 Ende als fn door be eerste 
ende tweede wacht gegaen 
waren/quamen ſu aen de nie 
ren poorte / Die nae De ſtadt 
lendt: dewelcke van ſelfs 

haer geopent wiert. Ende 
untgegaen zijnde mingen fl 

één ftrate voort: eit terſtont 
ſcheudde de Engel ban hem. 
rr Ende Petrus tat hem: 
ſelven geſtamen zijnde / feu- 
de / Pu weet? irk waerach⸗ 
telickt dat de Heere ſhnen 
Engel untgeſonden Heeft / 
ene mu verloſt heeft uut 

der Apostelen. z 

—— Hherodes/ ende 
[uyt] alle be verwachtinge 
van het bolck der Joden. 
re Ende alá hu [alles Jaber: 
tent habde / gingh hu nae 
het huus Marie Dek maer 
ders Joannis/ Die toege 
naemt was Marcus/ al⸗ 
waer Gele t° amen vergadert 
ende biddende waren. 
13 Ende alg Petruá aen de 

deure van De voorpoorte 
klopte / quam ten dienſt⸗ 
maent vaa? am te luuſteren⸗ 
met name Ahude. 
14 Ende ſu be ftemme Pez 

ti beltennende / en dede ban 
blijtſchap de voorpoorte niet 
apen / maer iep nae Ginz 
nen ende boodfchapte/ dat 
PetruÊ Laar [aen] de voor⸗ 
paa2te ſtont. sássened 
15 Ende ſu ferden tat haer/ 

Gu vaeft. Doch fu bleef daer 
ftercht in / dat het alfaa was. 
Ende fm fenden/ Det ië ſju 
Engel. 5 
16 Maer Petrus bleef ſtlop⸗ 
pende: ende als fn open ge⸗ 

daen hatden/ fagen fn hem / 
ende outſetteden haer. 
17 Ende afs hu haer met 

ge hant gewencſit hadde/ 
datſe ſwijgen fauden ver⸗ 

haelde hu haer / hae hem de 
Heere uut de gevanckeniſſe 
untgelendt hadde: ende ſen⸗ 
de / Baadtfchaptdit Facaba 

ende den bröederen. Ende 

hu untgegaen zijnde reusde 
nae een andere plaekte. 

1 
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18 Ende als het dagh was 
geworden / was daer geen 
ſtleune bevaerte onder de 

ſtrygsſtnechten / wat dach 
Petro machte geſchiet zijn. 

19 Ende als herodes hem 
gefocht hadde / ende niet en 
bant /sende de wachters 
rechtelickt ondervraegt had⸗ 
be/ geboodt Gu datſe wech⸗ 
gelendet ſouden worden. 

Ende Gu vertrockt ban Au— 
bea nae, Cefareen / ende 
hieldt hem [aldaer]. 
oo Ende Herodes hadde in 

det fin tegen De Cyriers enz 
be Sidoniers te krijgen : 
maer ſu quamen eendzachte: 
lickt tat hem / ende Blaſtum / 
die dek Roniugs Stamerlingh 
was / overredet hebbende/ 
begeerden vrede; om dat 
haer laut geſpijſigt wiert 
ban ded Ronings [lant]. 
er Ende opeenen gejetten 

dagh Herodes een Roninck⸗ 
tick Reet aengedaen heben 
be / ende op den Hechteritael 
gefeten zijnde / dede cen vez 
den tat haer. 

25 Barnabas uu ende Saur 
lus Keerden wederom Lan 
Jeruſalem / als ſu den dienſt 
volbzacht hadden / medege⸗ 
namen hebbende oock Hur 
aumem / die toegenagemt 
wiert Marcus. 

Pet 13. Capittel. 
Ade daer waren tat Anr 
tiachien in de gemennte 

bie Daer was/ cenige 20: 
pheten ende Leeraers/ nar 
melick Barnabas / ende Sir 
mean genaemt J2iger / ende 
Cuciuk van Cyrenen/ ende 
Manghem/ die met Herodes 
gen Viervorſt opgevoedt 
was / ende Saulus. | 
a Ende als fn Den Heere 
dienden / ende vaſteden / (ende 
ve Genie Geeſt / Sondert 
my af bende Barnabam ende 
Saulum / tat het werck daer 
tae ickfe geroepen hebbe. 
3 Dae vafteden eñ baden ſu/ 
endehaer de handen opgelent 
hebbende Tieten ffe gacn. 
4 Defe dan untgeſonden 

zijnde Lan den Henligen 
Geeft / guamen af tot Ser 

oa Endehet bolck riep[hem]fteucien-/ ende Lan daer 
toe/ Een ftemme Gadts / ſcheepten fn af nae Cupzen. 
ende niet eens menſchen. 5 Ende neftamen zijnde tat 
23 Ende ban ftonden aen) Salamis/ Lerkkandigden fu 

flaenh Hem cen Engel des het waart Godts in de Sp⸗ 
Heeren / daerom dat hu Godt) nagagen der Laden : ende 
be eere niet en gaf : ende ſn hadden aact Joannem 
tuiert ban de armen gege) tat eenen dienger. 
teu / ende gaf den geeft. 6 Ende alé fm het enlant 
24 Ende Get woort Godts daorgegaen waren tot Par 

wies / en bermenigvuldinde.lphag toe/ bonden fit de 
es 



Cap. 13. De Handelingen der paftelen. 
ſelteren tooveraer / eenen jde oer De leere des Heeren. 
valſchen P2anheet / eenen 
Gabe / wiens name was 
Bar⸗Jeſus/ 

7 Welrſte was Gn den 
Stadthouder Sergius Pau⸗ 
lus/eenen verſtandigen man. 
Deſe / Barnabam ende Saur 
lum tat hem geroepen Geke 
bende / facht feer Get woort 
Godts te haaren. 
8 Maer Elnpmas de taaz 

veraer (lant alſoo wort fijn 
naem vovergeſett) weder—⸗ 
ſtant haer / ſoeckende den 
Stadthouder Lan het nez 
laove af te Heeren. 
9 Daoch Saulus (bie aarkt 
Paulus [genaemt isl) ers 
bult met den Henligen Geeſt / 
ende De oogen op hem hauz 
dende / fende / 
ro @ qu kint Des dunvels/ 

vol tan alte bedzant / ende 
ban aile argliſtighent / vn⸗ 
ant van alle gerechtighent/ 
ſult guniet ophoudente ver⸗ 
keeren de rechte wegen des 
Heeren? 
rr Ende nu ſiet/ de hant 

des Beeren Lis ] tegen u: ende 
gu fuit blint zijn / ende de ſon⸗ 
ne niet fien haag eenen tijt, 
Ende han ftanden aen Hiel op 
Gem donckerhent ende dupe 
ſterniſſe: ende vantam gaenz 
de facht hu/ bie [hem] met 
de hant machten ſenden. 
re Né de Stadthouder ſagh 
tgene mefchiet Was / doe 
geloofde hu / berflagen zijn: 

13 Ende Paulus ende die 
met Gem maren / ban Papho 
afgevaren 3zĳjnde / quamen 
tat Pergen [een ſtadt] in 
Pamphulia. Maer Laane 
nes van haer fchendende 
eerde weder nae Jeruſalem. 
14 Ende fm ban Pergen 

['t lant] daorgaende/ nuaz 
men tat Antiochien [een 
ftadt] in Piſidien: ende ger 
gaen zijnde in be Stnagage 
onden dagh def Sabbaths/ 
faten ſu neder. 
15 Ende na het lefen Der 

wet ende Der P2opheten / 
fanden de Overſte ber Suna⸗ 
gage tat haer / fengende / 
Mannen beoeders/ indien 
Baer [eenigh} woort van 
vertrooſtinge tat den voſcke 
in u is / fa fp2eeckt. 
16 Ende Paulus ſtont op / 

ende wenckte met de Gant / 
ende fende / Bn Afraëlitijche 
mannen / ende an die Godt 
weeft / hoort toe. 
17 De Godt deſes voſcks 

Iſraëels/ Geeft onſe vaderen 
untverkoren / ende het voſck 
verhoogt/ als fn vreemde—⸗ 
lingen waren in ’t lant ban 
Egupten / ende heeftſe met 
eenen hoogen arm daer uitt 
gelendt. | 
18 Ende Geeft ontrent den 

tĳt tan veertigh jaren hare 
zeden verdragen in de mae= 
ſtijne. 
19 Ende ſeven volckeren 

unt 



be untgedeelt. 
oo Ende daer na/ ontrent 

bier Gandert ende Ljftint 
jaren / gaf hu [haer] Nich⸗ 

ters tat op Samuel den 

Paꝛonheet. 
ar Ende Lan doen aen Gez 

_geerden fy eenen Woning / 
eude Godt gaf haer Saul 

den ſone Yiik / eenen man 
uut be lamme Benjamin / 

veertigh jaren. 

en ED 

22 Ende defen afgeſett hele 
bende / verwecſtte hu haer 
David tat eenen Roningh: 
den welcken Graarckt getun⸗ 
geniſſe maf / ende fende / Ick 
jeobe gerenden Dabid den 
[fone] Jeſſe / eenen man nae 
mijn herte/ die alle mijnen 
wille fal doen. 
23 Pan deſes zaet heeft 

Godt Afraël/ nae de belof— 
te/ verwecktt ben Saligma— 
fier Jeſum: 
24 Als Joannes eerſt alle 

beun volcſte Iſraels/ voorſijne 
aenſtomſte / gepredicktt had⸗ 
be den Doop der beſteeringe. 
25 Doch als Joanmnes den 
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untgeroent hebbende ín ’t 
tant Chanaan / heeft haer 
daag het tot het lant derſel⸗ 

deren van ’t geflachte Abza— 
hams / ende die onder u Godt 
geeefen/ tat uik het woort 
defer ſaligheut gefanden. 
27 Want die te Jeruſalem 
woonen / ende hare Ober: 
ſte befen niet Hennende / 
heben aacit De temmen 
ber P2apbeten/ die op elc- 
ken Sabbath[dagh] geïefen 
wazden/. [hem] veroordee— 
lende / veruit; 
28 Ende geen aozfakte Dek 

doots bindende / hebben fu 
ban Pilata begeert Hat Gu 
faude gedaadt worden. 
og Ende als fn alles bal 

beacht hadden dat Lan hem 
gefch2eben mas/ namen fi 
[hem] af ban het haut/ enz 
de temen nem ju get graf. 
go Maer Godt heeft hem 

unt De dooden opgelveckt. 
31 Welcſte gefien if geweeſt 

vele dagen langh / Lan de 
gene Die met Gem opyeſto— 
men ‘waren ban Galilea tot 
Gerufalem/ die fijne getuu— 
gen zijn by het volck. 
ge Ende up verlſtondigen 

ude belofte die tat den Lade: 
ren gefchiet if / Dat [namc- 
lick] Godt befelbe vervulſt 

faop verbulde/ fende hu heeft aen ons hare Hinder 
Wie mennt gnlieden dat ick 
ben? Gel en ben [de Chriſtus] 
niet 3 maer fiet / Gu Komt 
na ma/ Wien icht niet weer⸗ 
digh en ben de fchaenen [fij- 
ner] baeten te ontbinden. 

ren / alé hu Lefum bere 
werkt heeft: 
33 Gelijck oackt in Ben twee⸗ 

ben Pfalm geſchzeven ſtaet / 
Gu zijt mijn Sane / heden 
hebbe icſt u gegenereert. 

26 Pannen broeders / Kine) 34 Ende dat hu hem uut 
e 
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de dooden heeft apgewechit / 
alfa dat hu niet meer en 
fal tot verdervinge Heeren / 
beeft hu aldus geſegt Ack 
fal uiieden He weldadighe— 
den Davids geven Die gez 
trouwe zijn. 
35 Waerom hu vock in 

eenen anderen [Plalm]fent / 
Gu en fuit uwen Henligen 
niet [overJgeben / om herz 
dervinge te fien. 
36 Want Paid / als hu 

in fjnen tijt den raet Godts 
gedient hadde / ik ontſla— 
pen/ ende is bu fijne vade⸗ 
ren gelegt / eude heeft fuel 
verdervinge geſien; | 
37 MWaer hu/ dien Godt 

opgeweckt heeft / en heeft 

geen verdervinge geſien. 
38 Sa zn u dan bekent/ 

mannen heaeders/ dat Doa? 
deſen u vergevinge der fans 
ben verkſtondigt wozrt. 

39 Ende [dat] ban allen / 
daer van mt niet en kane 
bet gerechtveerdigt worzden 

dao? de Wet Moſis/ door 

befen een pegelickt Die. ge— 

iooft/ gerechtveerdigt wort. 
40 Siet dan toe / dat ober 

uiteden niet en Home 'tgene 

geſegt is in de Propbeten / 
41 Siet/ gn berachteré/| D 

ende verwondert u/ ENDE 
verdwijnt: Want ick Wert: 

42 Ende alg de Loden uut: 
gegaen Waren uut de Snas 
gage / baden de Depdenen 
dat tegen ben naeften Sab⸗ 
bath haer deſelve woorden 
ſauden gefpraten worden. 
43 Ende als de Sunagage 

gefcheuden was/ volgden ve⸗ 
íe tan de Gaden/, ende ban 
de Godtsdienſtige Jadeuge⸗ 
naaten / Paulumende Bars 
nabam: welcke tot haer ſpra⸗ 
ſten/ ef haer vermaenden te 
blijven bp de genade Godts. 
44 Ende op. den volgenden 
Sabbat) / quam bunae De 
geheele ſtadt te famen/ ant 
Get ao2t Godts te haaren. 
45 Doch de Laden de ſcha⸗ 

ren ſiende wierden met nijn 
dighent vervuit / ende we⸗ 
derſprakſen het gene van 
Paulo geſegt wiert/ weder⸗ 
ſprekende ende laſterende. 
46 Maer Paulus ende Bare 
nabag vrumoedighent ge⸗ 
bruucſtende ſenden/ Det was 
noodigh dat eerſt tat u het 
woort Godts geſproſten ſou⸗ 
be worden: doch naedemael 
qu het ſelve verſtoot / ende 
ufeſben des eeuwigen ſevens 
niet weerdigh en vordeelt/ 
ſiet/ \up keeren ons tat De 
Hendenen. 
47 Want alfaa heeft ons de- 

Heere geboden/ [feggende, } 

Ye een werck in ume dagen /| Ickt hebbe u geſtelt tat ven 

een wercit ’t welck ot niet licht ber Bendenen/ op Dat 

en fult gelooven/ fo Get uf gu ſoudt zijn tat falighent / 

uemant verhaelt. tot aen hetunterſte der aerde⸗ 
48 æXl⸗ 
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48 Als nu be Hendenen [dic] deit woorde fijner genade/ 
hob den verbljdden (11 haer/) ende gaf / dat teethenen ende 
ende prefer Get woort des wonderen gefchrebden dooz 
Heeren: ende daer geloofden hare handen. 

fag bele als er geagdineert| 4 Ende de menigte der ſtadt 
waren tot het eeutuige leben. | wiert verdeelt:ende ſommige 

49 Ende. het Waart des waren met be Joden / ende 
Heeren Swert daa? Get ge⸗ ſommige met de Apoſtelen. 

heele fant untgebrendt. 5 Ende alé daer een oplaag 
zo gPaer be Paden marclt-| geſchiedde bende ban Hen 

teit op be Godsdienstige en” | Denen ende ban Gaden / met 
be eerlicke beautmen/ ende hare Oherfte / am haer 
de vboornaenſte ban de ftadt /[ fmacthent aen te doen / enz 
ende verweckten vervolgin⸗ 
ge tegen Paulum ende Barz 

De te fteeninen / 
6 Zijn ſu / [alles] overlegt 

nabam / ende wierpenſe vat | hebbende / gevlucht nae de 
hare lantpalen. 

| 

sr Doch fu fchuddeden het 
ſtof ban 
gen deſelve/ ende quamen 
tat Aconien. 

are boeten af ter 

ze Ende de difcipelen wier⸗ 
den vervuit met blijtſchap 
ende met den Henligen Geeſt. 

Det 14. Capittel. 
— het geſchiedde te 

4 Franien/ dat fn te famen 
gingen ín De Sunagoge der 

fteden ban Kycaonien/ [na- 
melick] Luſtren ende Der 
ben/en het omliggende fant 
7 Ende verkonbdigden als 

baer het Euangelium. 
8 Ende een felter man te 

Euftren / fat onmachtigh 
aen de voeten/ ſtreupel zijnde 
van ſijjns moeders tf / bie 
nant en hadde gewandelt. 
9 Deſe hoorde Paulum ſpre⸗ 
ken : welckſte de oogen op 

Joden/ ende alfod fprakten/| hem houdende / ende ſiende 
dat een groote menigte 
bende van Joden ende Griec⸗ 
ken geloofde. 
a Maer de Gaden Hie an” 

gehoorſaem Suaren / ver— 
wecſtten ende verbitterden 
be zieſen ber Heydenen te 
gen De beoeders. | 
3 Su verkeerden dan [al- 

daer | eenen ſangen tijt / tone 
moedelick fpzeltende in deu 
Heere / bie getuugenijfe gaf 

bat hu gelodove hadde om 
geſont te worden/ 

ro Sende met grooter 
ftemme / Staet recht op uwe 
boeten. Ende hu ſprongh 
ap/ ende wandelde. 
ir Ende He fcharen fiende 

‘tgene Paulus gedaen had 
de / berhieven Hare ſtem— 
men / ende ſenden in 't Lu— 
caanifch/ De naden zjn de 
menfchen gelijck gewaden / 

enz 



Cap. 14. 
ende tat and nedergeſtomen. 
ra Ende fn noemden Bars 

nabam Supiter/ ende Pau— 
Tum AVercurius / om dat 
bu het woozrt boerde. 
13 Ende de Peziefter Lan 

Jupiter die boog hare ſtadt 
\uas / alé Gu offeren ende 
Eranffen aen de voorpoorten 
gebracht hadde / wilde hu 
offeren met de fcharen. 
14 Maer deApoſtelen / Bar⸗ 
uabag ende Paulus/ [dat] 
hoorende fcheurben Gare 
fteederen / ende fp2ongen 
ander De ſchare / roepende / 
15 Ende ſeggende/ Man⸗ 

nen / waeromdoetgn deſe din⸗ 
gen? Wu zijn oock menſchen 

De Handelingen der Apoſtelen. 
de fcharen/ dat fn haer niet 
en offerden. 
19 Maer daer aberguamen 

Loden ban Antiachien ende 
Icanien / ende overrededen 
be fcharen / ende fteenig- | 
gen Paulum/ ende fleenten 
Chem] bunten de ſtadt mepe 
nende bat Grt daat was. | 
oo Darch ats hem He diſci⸗ 

geien omringt hadden / ſtont 
hu op / ende gum in De 
ſtadt: ende des anderen 
daegs gingh hu met Ware 
naba unt nae Derben. 
or Ende als fn derſelbe ſtadt 

het Euangelium verkton— 
digt / ende bele diſcipelen 
gemaeckt Gadden/ feerden 

an gelijke bewegingen al [fu weder nae Enftren/ ende 

gu / ende verkondigen ulie⸗ |Sconieu/ ende Antiachien : 

gen dat mu u faudt van defe) 22 Verſterckende De zielen 

ndete [dingen] beſteeren tat [der bifcipelen/ [ende] ver⸗ 

ben levendigen Godt / die manende Hatfe ſouden blü— 

gemaecktt Geeft den hemel / 
ende De aerde/ ende de zee 
ende al ’t gene in deſelve if. 
16 Welcke in De voorlede⸗ 

ne tijden alle de Depdenen 

Geeft laten wandelen in Gaz 
re wegen. 

17 Hoewel hu nachtang 
hemſelven niet anbetungt 
gelaten en heeft / goet doen⸗ 
be ban den hemel/ ons vez 

gen ende vruchtbare tijden 
gevende / vervullende onfe 
herten met ſpijſe ende vro⸗ 
lickheyt. 
18 Ende dit ſeggende en 

wederhielden fm naeuwlicks 

ven in het geloove / ende dat 
/wu door vele verdrucſtingen 

meeten ingaen in Get lor 
nincftijcte Goötá. 
23 Ende alt fu haer in echte 

gemennte met opftelten Der 
handen Ouderlingen verkto⸗ 

ren hadden / gebeden Geke 
Gente met vaſten / bevalen 
ínfe den — in welckten 
fn gelooft hadden. | 
24 Ende Pifidien doorge⸗ 
reuft hebbende / guamen fl 
in Pamphnlien. 
os Eñ als ſu tot Pergen Get 

‘waat geſproken hadden / 
guamen ſu af nae Ittalien. 

26 En: 
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1 26 Ende Lan daer ſcheepten 
fu af na Yntiachien / Lan 

waer fn der genade Godts 
bevolen waren geleeft tot 
* werckt dat fn voſbrzacht 
adden. 
27 Ende daer geſtomen 

zijnde / ende De gemennte 
vergadert hebbende / ver— 
haelden fu wat groote dínz 
en Godt met haer gedaen 
ade / ende dat hu den 

Heudenen de deure des gez 
laafs geopent hadde. 
28 Ende ſu verlteerden al- 

daer geenen leunen tijt met 
de diſcipelen. 

Het 15. Capittel. 
— Ted ſammige / die afge⸗ 

amen waren ban Ju— 
bea/ leerden de broederen / 
[feggende,} Indien vm niet 
befneden en wort nae de wi⸗— 
fe Moſis/ fa en Kant on 
niet ſaligh worden. 
a Als er dan geen Hlenne 
wederſtant ende tiuiftinge 
mefchiedde bu Paulus ende 
Barnabaë tegen Haer / fa 
hebben ſu geordineert dat 
Paulus ende Barnabas/ enz 
be eenige andere uat haer / 
fauden opgaen tat de Apos⸗ 
telen ende Ouderlingen nae 
Jeruſalem / over deſe vrage. 
3 Su dan van de gemeyn⸗ 
te untgeleundt zijnde/ vende 
den Daas Phenicien ende 
Samarien / verhalende de 

ren groote blijtſchap aen. 
4 Ende te Gerufalem geſto⸗ 
men zijnde wierdenſuont— 
fangen van de gemennte / en⸗ 
De de Apoſtelen / ende de Duz 
derlingen:endeſn verſtondig— 
ben wat groote dingen Godt 
met haer gedaen hadde. 
5 Maer [feyden fv] daer 

zijn ſammige opgeſtaen Gan 
Die Gan He fecte der Phari— 
feen/ Die gelaovigh zijn ger 
worden / ſeggende / dat men 
haer moet hefnijken / ende 
gebieden He wet Moſis te 
onderhouden. 
6 Ende de Apoſtelen ende 

de Ouderlingen vergader— 
den te ſamen om op deſe ſa— 
ke te letten. 

7 Ende als [daer over] 
groote twiſtinge geſchiedde/ 
ſtant Petrus ap ende ſen— 
betat Gaer/ Mannen broe⸗ 
ters / guweert dat Bodt han 
oger langen tijt onder ont 
[my] verkoren heeft / datde 
Hendenen daa? mijnen mont 
Get woort des Euangeliums 
foauden hooren / eñ gelooven. 
8 Ende Godt de Kenner Der 

herten heeft haer getunge— 
niſſe gegeven / haer gevende 
den Denligen Geeft gelijck 
als oock ong. 
9 Ende en heeft geen onz 

derfcheut gemaecſtt tuffchen 
ans ende haer / gerennigt 
hebbende hare herten Hoo: 

beſteeringe der Bendenen : het geloove. 
ende Deden alle den broede⸗ to Pudan/ wat verſoeckt 

gu 
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au Godt / am een jack Op 
ben hals der diſcipelen te 
eggen / 't welck nach onſe 

vaders / nach up en hebben 
kannen dragen? 
rr Maer Sup gelooven Daa2 

de genade des Beeren Tefu 
Ehziftifaligh te\ua2den/ op 
fuïchie wijſe als oactt ft. 
12 Ende aile de menigte 

ſweegh ftil/ ende hoagden 
Barnakam ende Paulum 
verhalen wat graate teecke⸗ 

nen ende wonderen Godt 
daa? haer onder De Bender 
nen nedaen hadde. 
13 Ende na dat deſe ſwe— 

men / antwoorzdde Jacobus/ 
feggende / Mannen L2aez 
ders / hoa2t mm. 
14 Simeon beeft verhaelt 

hoe Godt eerit De Hendenen 
heeft befocht / om uut [haer] 
een volcſt acn te nemen voor 
fijnen name. 
15 Ende hier mede tem 

men oer een de waagden 
der Prapheten: gelijck ge 
ſchreven ik / 
16 Pa defen faïicht weder: 

Keeren / ende \urder-opbaur 
wen Den tabernakel Dar 

vids / die vervallen if / ende 

‘tgene Daer ban verbzoſten 
is \ueder-opbauwen / ende 
ickt fal denſelven weder-op— 
vechten : 
17 Op dat de averblüvende 

menfchen den Veere faecken/ 

ende alle de Heudenen / over 

welcſte mijn naem aengeroe⸗ 

De Handelingen der Apoſtelen. 

pen if: fpzeecht de Heere / 
die dit alles Doet. 
18 Gode zijn alle fijne Werc: 
fen ban eeutuinhent bekent. 
19 Daerom oazdeele ick / 

dat mende gene/ Die unt de 

Bendenen Haer tat Godt bez 
keeren / niet en berdere: 
oo Vaer Gaer fataenfchzije 

ven / dat ſn haer onthouden 
van de dingen die daar de af: 
goden befmett zijn / ende Lan 
hoererne / ende ban het gere 
itickte/ ende ban bloet. 
or Want Moſes heeft 'er 

ban ouden tijden in elckte 
ſtadt die hem peebiken / ende 
Gu \uazt op eicten Sabbath 
in de Sunagogen gelejen. 
22 Dae heeft het ben Apos⸗ 

teïen ende den Ouderlingen /_ 
met de geheele gemennte/ 
noet gedacht / [eenige mans 
neu uut haer te berkicjen/ 
ende met Paula ende Bars 
naba te fenden nae Antio⸗ 
chien: ([mamelick] Judam/ 
bie toegenaemt wort War: 
ſabas/ ende Silam: man 
nen die voorgangers laren 
ander de broeders: Á 
23 Ende ſchreven door haet 

bit [navolgende]: De Apos⸗ 
telen / ende de Ouderlingen / 

ben Geoederen ugt De Deus 

ende Surien/ ende Cilicien 
zjn/ ſalighent. 
o4 æQaedemael wi gehoort 

Gebben dat ſommige / die 9 
on 

ende de broeders ſwenſchen] 

denen? die in Antiochien/ 

Es 
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ank untgegaen zijn / u met 
waagden ontroert Hebben / 
ende uwe zielen wancſtelen⸗ 
de gemaecktt / ſeggende dat 
gt moet beſneden worden/ 

de de wet onderhouden: 
welcſten up [dat ] niet bevo⸗ 
Ten hadden. 
25 Sa heeft het ons ven- 
d2achtelickt te famen zijnde 

 gaet gedacht [eenige] man⸗ 
nen te berkiefen/ ende tat 
ute enden / met onfe geïiefz 
de Barnaba ende Paula / 
26 Menſchen die Gare zie⸗ 

fen obergegeben Hebben 
boa? Den name onſes Hee⸗ 
ten Jeſu Chꝛiſti. 
27 Wu hebben dan Judam 
ende Silan gefonden/ Hie 
pack met den monde het ſel⸗ 
be ſullen verſtondigen. 
28 Want het heeft den Benz 
ligen Geeft ende ong noet nez 
dacht ulieden geenen meer: 
deren Taft op te leggen dan 
deſe noatfaktelicke dingen : 
_29 [Namelick] fat mu ant: 
houdet tan ’* gene Den afgo⸗ 
ben geoffert fe / ende ban 
bloet / ende tan het verſtirk 
te/ en ban hoererne: han 
welcke dingen inbien mu 
uſelven wacht / fa fult mt 
weldoen. Vaert fuel. 
30 Defedan/ haer affchent 
ontfangen hebbende / qua 
Et Antiachien : ende de 
T vergadert hebben⸗ 

gaven ſu ben brief over. 
Ende fit [dien] geleſen 

* 

hebbende/ verblijden Haer 
afer de vertrooſtinge. 
32 Audas nu ende Silas ,/ 

die mack felte Propheten 
waren / vermaenden He broe⸗ 
ders met bele woorden / enz 
de verſterckttenſe 
33 Ende als ſu [daer eenen 

tijt [langh] vertoeft hadden / 
lieten haer de brzoeders [we- 
derom] gaen met Gzede/ tat 
be Apoſtelen. 
34 Maer het dacht Site 

goet aldaer te blijven, 
335 Ende Paulus ende Gare 

nabas onthielden Haer tot 
Nntiachien / leerende ende 
verſtandigende met nogh 
veel andere het woozt des 
Heeren. 
36 Ende na eenige dagen 
ſende Paulus tot Barna 
bam/ Laet oné nu weder— 
eere / ende Gefaerkten ane 
fe broeders in elcke ſtadt in 
welcke fun het woozrt deë 
Heeren verſtondigt heben /_ 
hae ft haer hebben. 
37 Ende Barnabas riet 

dat ft Joannem / die nez 
naemt ig Marrcus/ fauden 
medenemen. 
38 Maer Paulut achtede 

billicſt bat men dien niet en 
faude mebenemen/ die ban 
Pamphyulien aen ban haer 
mas afgeweken / ende met 
haet niet en was gegaen tat 
dat werrſt. 
39 Daer ontftant dan eene 

berbitteringe / alſo dat Mm 
EJ van 
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van malkanderen gefchen 

gen zijn / ende dat Barna: 

bag MWarcum medenam/ 

ende nae Cypzen affcheepte : 
40 Maer Paulus verſtoos 

Silam / ende reysde henen/ 
ger genate Godt Lan de 

broederen bevolen zijnde. 
Ende Gu doozrrensde 

Surien ende Cilicien / her 

ſtercſtende De gemenunten. 

Het 16. Capittel. 

E Gn guam tot Der⸗ 
fen en LTyſtren: ende 

fiet /aïdaer maf een felter dis⸗ 

ciel / met name Cimothe⸗ 

us/ ſone van eene geſoovige 

Joodſche vzouwe// maer van 

eenen Geiecſtſchen vader: 
a Welten [goede] getun⸗ 

geniffe gegeven wiert ban 

ge broederen te Lyſtren enz 
ge Iconien. 
3 Oefen wilde Paulus dat 

met hem faude reuſen: ende 

Gunam ende befneedt hem / 
am Her Goden wille die in 

tie plaetfen Waren; want ſy 

kenden alle fjnen Gaber / 

vat hu een Grieck was. 

4 Ende alſoo fp de fteden 

doorrensden / gaven (naer 

ge ordonnantien over / Die 

van de Apoſtelen ende de 

Ouderlingen te Jeruſalem 

goetgevonden waren / am 

[diel te onderhouden. 
5 De gemennten dan wier⸗ 

gen beveſtigt in ben geloo— 

te: ende wierden dagelicks 

avervloediger in getal. 

ende Get fant ban Galatien 

Geeft verhindert het woort 
in Aften te fpzeiten. 

nae BVithmnien te renfen : 

haer niet toe, 

gerenſt zjnde/ quamen af 

tot Croas. 

ver nacht eenBeftchte geften: 

cedanien/ ende helpt ons. 

roepen hadde / AM denſel⸗ 

ven Get Euangelium te ver⸗ 

ſtondigen. 
ri Van Croas dan afgeba⸗ 

ren zijnde / tiepen Suu vecht 

nae Samath2acen / ende Den 

volgenden [dagh] nae Pear 

polſis. 
re Ende ban daer Hat 

Philippi / welcke if de eerſte 

Hanien/ een Colonie. Ende 

tun onthielden ons in bie 

ſtadt etliche Dagen. 

13 Ende op Den dagh deg 

Sabbat gingen wu B 
Re 

6 Ende als ín Ph2ngien / 

doozgerenſt Gadden/ wier⸗ 

ben ſu van den Heyligen 

7 [Ende] aen Muſien ge⸗ 
amen zijnde/ poogden A 

ende de Öeeft en Tiet het 

8 Ende fn Myſien voorbu⸗ Î 

9 Ende van Paulo wiert in d 

gaer was een Macedoniſch 

man ftaende/ Hie Gem hadt 

eñ fende / / Kamt aber in Ma⸗ 

ro Als hun nu dit Geſichte 

geffen hadde / fa fachten uu 

terftant nae Maredonien te 
reufen / beſſuntende [daer 

uyt] dat ons de Deere me 

ſtadt deſes Heels ban Mace⸗ 

* MEE, en 
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ten be ſtadt aen de riviere / 
dacer het gebedt plact te gez 
fchieden: ende nedergeſeten 
zijnde / ſpraſten tun tat De 
broutven die t' ſamengeſto⸗ 
men waren. Ni 
14 Ende een ſeſtere h2aur 

we / met name Cndia/ een 
purperverſtoopſter / ban de 
ftadt Chnatiren / bie Godt 
diende / Hoorde [ons]: welc⸗ 
ker herte de Heere Geeft gez 
agent / dat ff acht name 
an Get gene ban Paula gez 
ſproſten wiert. 
15 Enbe als ſu gedoopt 

woas ende haer huns / hadt nm 
ons] / ſeggende / Indien an 
hebt geoordeelt dat ick Den 
Deere getrouwe ben / fa 
niomt in mijn hund ende blijft 

er. Ende fr dwongh ong, 
16 Ende het geſchiedde alf 

fun tot het gebedt henen qinz 
gen/ dat een ſekere dienſt— 

de tat ben geeft / Ick gebiede 
u in den name Jeſu Cheiſti/ 
dat ap van haer unt gaet, Én 
hu gingh uut ter felher ure. 
19 Nik nu de Geeren ban 

deſelve fagen dat de hope 
hates gewins mech was/ 
grepen fn Paulum ende Si 
{am/ ende tracktenfe nae De 
merckt voor de Oberjte. 
oo Ende als ſuſe tot de 

Hoaftmannen gebracht had⸗ 
den/ ſeuden ſu / Deſe mene 
ſchen beroeren onfe ſtadt/ 
daer ft Laden zijn. 
or Ende fn verſtondigen 

zeden / Die ang niet geoor⸗ 
{aft en zijn aen te nemen / 
nach te doen / alfa wy Ro—⸗ 
mennen zijn. 
22 Ende de ſchare ſtont nez 

ſamentlickt tegen haer op: 
ende deHooftmannenhaer be 
ſtleederen afgefcheurt hehe 
bende / bevalenſe teneeffelen. 

eenen 23 Ende alé ín Haer bele 
waerfengende geeft /_ ans ſſagen gegeven hadden,/ 
antmaette / welcke Haren wierpen ſyſe in De gevanc— 
heeren graat gewin toe⸗ſteniſſe / ende geboden den 
beacht met waerſeggen. ſtackwaerder dat hyſe fekter= 
17 Deſelve volgde Paulum llickt bewaren ſoude. 

ende ong achter aen/ endef 24 Demelcke ſulckt een gez 
riep/ ſeggende / Defe mens bodt ontfangen hebbende;/ 
ſchen zjn dienſtknechten wierp haer im den binnen— 

Godts des Allerhoogſten / ſſten kerckter / ende verſeker⸗ 
die ons den wegh der ſalig-de hare boeten in den ftackt. 
Gent berkandigen. o5 Ende dutrent be mid: 
18 Ende dit dede ſn bele da⸗ dernacht baden Paulus ens 

gen langh. Maer Pauluk|de Silaf/ ende fangen Gade 
[daer over] te antùzeden zijn: |loffangen : ende de gebane 
De/keerde Gem om / ende fen: | gene — nae — — 

2 2 ne 
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26 Ende daer geſchiedde 

ſnellick een graate aerùliees 
binne / alfa dat Be fandaz 
menten Dek fercheré ez 

wiert terftant gedoopt / enz 
ge alle De ſjne. 

34 Ende u beachtfe in fijn 
Guus / ende ſettede [haer] 

‘weegt wierden: ende ter-jde tafel baar/ ende ber 
ftant wierden atie be deuren heugde hem/ dat Gu met al 
neapent / ende be Ganden ſijn huns aen Godt velaar 

van allen wierden los. 
27 Ende de ſtockwaerder 

wacrker geworden zijnde/ enz 
de ſiende de deuren der ge— 
vanckeniſſe geopent / track 
een ſweert / ende ſaude hem: 
ſelven omgebzacht hebben / 
mennende dat de gevangene 
ontoloden waren. 
28 Maer Paulus riep met 

vigh geworzden waß. 
35 Ende als het dagh gez 

worden Mas/ ſonden de 
Hooftmannen de ſtadtsdie⸗ 
naers / ſeggende / Laet die 
menſchen ſos. Jus £ 
36 Ende de ſtocſtwaerder 

boodtſchapte deſe waarden 
aen Paulum/[feggende „De 
Pooftmannen hebben nez 

_ rraoter ftentme/ ſeggende / ſonden / dat gu faudt losge⸗ 

En doet uſelven neen quget: laten wozden: Gaet dan ni 

want wun zijn alte hiet. unt / eit reyſt Genen in beede. 
og Ende als hu licht nez) 37 Maer Paulus fende tat 

eufcht hadde / ſpꝛongh hu in/ haer / Su hebben ons bie Hoz 
ende wiert ſeer beebende,/ mennen zjn / onveroozdeelt 

ende biel voor Paula ende in t openbaer gegeeſſelt/ 
Sita neder [aen de voeten |, 
zo Ende haer hunten gez 

bracht hebbende / fende hy/ 
[Lieve] Geeren / wat moet 
ick daen/ op Dat ick ſaligh 
worde? 
ar Ende fn ſenden / Gelooft 

in ben Heere Jeſum Chai 
ſtum / ende gu fuit ſaligh 
morden / on ende uw hurt, 
go Ende fn prakken tat hem 

het waagt beg Heeren / eñ tot 
alle die in fijn hunt maren. 
353 Ende hu nam 

Gem fn defelbe 

ende in de vebanrftenijfe Kez 
fua2gen / ende werpenſe ans 
nu heymelickt haer uut 7 Jiet 
alfaa: maer datfe ſelbe ko⸗ 
men / ende ons untlenden. 
38 Ende be ftabtédienatré 

boodſchapten befe Waarden 
wederom den Hooftman— 
neu: ende fit wierden her 
weeft / Gaavende dat ſu Hac 
mennen Waren. 
39 Ende fu komende Gaden 

haer/ ende als ſuſe untge— 

haer tot ſendt hadden begeerden ſu/ 

ure des datſe unt de ſtadt gaen ſou⸗ 

nachts/ ende wieſch [haer] den. 
van he ſtramen: ende hu! 40 Ende untgegaen zjnde 

unt 
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unt de gevanckeniſſe / gingen 
fm in tot Cpdiam: ende de 
hꝛoeders geffen hebbende / 

gertraafteden fn deſelve / en⸗ 
Be mingen wat [de ftadt]. 

Het 17. Canittel. 
Ene door Amphipolis 

ende Apollonia [haren | 

wegh genamen hebbende/ 
guamen fu tat Cheſſalani— 

ca/ alwaer een Sunagoge 

ger Goden was. 
o Ende Paulus / gelijck hy 

geluaan was / gingh tat 

haer in/ ende drie Sabba— 

then tanah handelde hu met 

_ Haer unt be Scheiften/ 
3 [Defelve Japenende / enz 

de Laag [oogen] ſtellende / 

gat De Chꝛiſtus maefte lr 
den ende opftaen uut den 

baaden / ende Hat deſe Jeſus 

is de Chꝛiſtus / bien ickt [fey- 
de hy} uiteden verſtondige. 

4 Ende fammige unt haer 
nelaafden / eñ wierden Pau⸗ 
{a ende Sile toegevoegt/ 
ende Lan Godtsdienſtige 

Geiecken een groote menig⸗ 
te/ ende Gan de voorneem— 

fte beoutwen niet wepmige. 
5 Waer de Loden die an 

gehoorſaen waren [dit] Gez 
nijbende / namen tat haer 
eenige booſe mannen / wit De 
merckthoeven / ende maectt- 
teu dat het Galt te hoope 
ließ / ende beroerden He ſtadt: 
ende op het huus Jaſons 
aenvallende / ſochten ſuſe tat 
het bolt te brzengen. 
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6 Ende als ſuſe niet en von⸗ 

ben/ tracten fm Jaſon enz 

be eenige broeders Daag De 

Ouerfte der ftaat/ roepen⸗ 

be/ Defe/ die de werelt in 

raere Gebben geftelt/ zijn 
aackt ier gekomen. 

7 Welcke Jaſon in [fijn 

huys] genamen Heeft: ende 
alie defe Hoen temen de gebo— 

ben dek Keuſers/ ſeggende 

gat ’er een ander Koningh 

iä/ ſnamelick] eene Jeſus. 

8 Ende Mm beroerden De 

ſchare / ende be Overſte der 

(kaat / Die bit hoorden. 

9 Doch als fr Lan Jaſon 

ende de antere vergenode— 

ginge ontfangen Hadden / 

(eten ſuſe gaen. 
zo Ende He broeders ſon⸗ 

den terſtont des nachts Pau⸗ 

tum ende Silam wech nae 
Bereen: melchte daer geſto⸗ 

men zijnde gingen Genen nae 

be Srmagoge der Haden. 
rr Ende defe ‘waren edelder 

ban die te Cheffalanica wa⸗ 

ren / [als] bie het woort ante 

fingen met alle taenenenen- 
hent/ onderſoeckende dane” 
(cht be Schaiften/ of deſe 

Bingen alfaa waren. 
“re Vele dan uut Haer ge⸗ 
ldofden / ende Der Geieck— 
ſcher eerlicke Gzautwen ende 
ber mannen niet-{uvennige. 

13 Maer alé de Loden 

ban Cheſſalonica berjtanz 

hen dat het waat Godts 

dock te Bereen Lan Paula 
N3 ver⸗ 
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verſtondigt wiert/ quamen 
ſuodockt daer/ ende beweeg— 
den de ſcharen. 
14 Doch de brꝛoeders ſonden 
doe van ſtanden aen Paulum 
wech / dat hu ginge als nae 
De zee: maer Silas ende 
Cimotheus bleven aïdaer. 
15 Ende die Paulum gez 

lendden/ beachten hem tut 
Athenen toe : ende als ſy 
bebel geſtregen hadden aen 
Silam ende Cünatheum / 
dat ft op het ſpoedigſte tat 
hem fauden Kamen / ver— 
tracken ft. 
16 Ende terwijle Paulus 

haer te Athenen verwachte— 
de / wiert fn geeft in hem 
ontiteken/ (fende dat de ſtadt 
faa feer aſgodiſch was. 
17 Di handelde dan in He 
Sunagoge met de Laden / 
ende met de gene die Godts⸗ 
dienſtich Waren / ende op 
be merckt alle dage met de 
gene Die [hem] voorquamen. 
18 Ende fammige ban he 

Epicureiſche ende Stoifche 
Philofanhen treden met 
Gem: ende fammine fen- 
Den/ Wat wil dach defe 
klapper engen? Maer anr 
dere [feyden]/ Dn fchijnt 
een verkondiger te zijn Gan 
Weeemde paden: om dat hu 
haer Jeſum ende de opftan- 
Dinge berkandigde. 
19 Ende fn namen hem / 

ende beachten [hem] op de 
iplaetfe, genaemt] Areopa⸗ 

De Handelingen ber Apoſtelen. | 
guf/ fennende/ Konnen 
uu [niet] weten welcke dez 
fe nieuwe leere zu/ daer gn 
tan ſpreecktt? 
20 Want ou beengt eenige 

vreemde Dingen bong onſe 
ooren. Wp willen dan Wez 
ten wat dach dit zijn wil. 
or (Die ban Athenen nu 

alle / ende de vreemdelin— 
gen die haer daer onthiel— 
Den/ en beſteedden [haren] 
tĳt tut niet anderk / dan 
am wat nieutus te feggen 
ende te hooren.) 
oo Ende Paulus ftaende 

in 't midden han de [plaet- 
fe, genaemt] Areopagus/ 
fende / Bn mannen Lan 
Athenen / ict bemerchkte dat 
gu alleſins gelijck als Godts⸗ 
dienſtiger zijt. 
23 Pant [de ſtadt] dooꝛ⸗ 

gaende / ende aenfchautuen= — 
De uwe henligdommen / hehe 
be ick aacft eenen aïtaer gez 
bonden / op melciten een op⸗ 
fchaift ftant / DEN oNBE- 
KENDEN Gopr, Deſen dan 
dien on niet kennende dient / 
verkondige ict ulieden. 
24 De Godt die de werelt 

gemaechtt heeft/ ende alles 
dat Daer in if / deſe zijnde 
een Deere Dek hemels ende 
Der aerde / cu oant niet 
in tempelen met handen gez 
maeckt : 
25 Ende en ‘oat oock ban 

menfchen Ganden niet gez 
Dient / [als] neté behoeben⸗ 

E3 
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be; alfa hu ſelve alten het 
(even / ende Den adem / enz 
ve alle dingen geeft. 
26 Ende Geeft uut Éénen 

bloede het gantſche geflachte 
“ber menfchen gemaeckt / am 
op den geheelen aerdbodem 
te fuaanen/ Gefchenden heb⸗ 
bende de tijden te Lauren 
geagdineert / ende De bepa⸗ 
{ingen ban hare wooninge: 
27 Op Hat fm Den Heere 

fauden faecken/ of ſu hem 
immerg taften ende Linden 
machten: hoewel hu niet 
herre en is Gan een nege 
licht van ans. 
28 Want in hem teven wy / 

ende Gelegen ons / ende 
zjn tun: gelijck oackt eenige 
ban uiue Potten gefent hehe 
Ben / Want tun zijn oactt 
fijn geflachte. 
29 Wp dan zijnde Godts 

geflachte / en maeten niet 
mennen Dat de Godtheut 
goüt / ofte ſilver / ofte teen 
gelijct 3n/ welckte Hao, 
menschen ſtonſte ende her 
dencktinge gefneden zijn. 
go Bodt dan de tijden Der 

antwetenthent overgeſien 
hebbende / Lerkandigt nu 
alten menfchen alomme dat 
ím haer bekteeren. 
31 Daeram Har hu eenen 

dagh geſtelt heeft / op welc⸗ 
fen hu den aerrdbodem recht⸗ 
beerdelick ſal vordeelen 
door eenen man / dien hy 
[daertoe] gea2tineert heeft / 

verſeſteringe [daer van } Haen: 
be aen allen / Detuijle bu 
hem unt be dooden opye— 
weckt heeft. © 
32 Als ſu nu de opftandinge 

Her dooden hauzden/ fpat- 

teden fammige [daer mede]: 

ende fammige fenden/ Wu 

futen u wederom Gier Lan 
haaren. 
33 Ende alfaa if Paulus 

uut Get midden Lan haer 
wechgegaen. 
34 Doch ſommige mannen 

hingen hem aen/ ende ge⸗ 
ldofden: onder welcke was 

oock Dionnſius Areopagi⸗ 
ta/ ende een vrz2ouwe met 

name Damarik / ende anr 
dere met deſelve. 

Det 18. Capittel. — 

—— na deſen ſcheudde 
Paulus ban Athenen / 

ende quam tot Corinthen. 
o Ende vondt eenen ſeſteren 

ode met name Anguila / Lan 

geboorte uut Pontus / Die 

onlangs ban Gtalien geko? 

men ‘uaf/ ende Pzifcillam 
fijn Wwijf/ (am dat Claudius 
bevolen hadde / dat alle De 
Joden uut ramen Lertrers 
fen fauden 3) ende hu ainat 
tat haet; 
3 Ende om dat hu Lan 't 

ſelue hantwerck was / bleef 

bu tn haer / ende weocht: 

mant ſu waren tentenmar 

Bers ban hantwerck. 
4 Ende Gu handelde ap eit 

ken Sabbath in de Sunago⸗ 
B 4 ge/ 



j ap. 16. De Wandelingen ber Apoſtelen. 
ge/ende belweegdeltotdenge-| maenben / leerende onder 
loove ] Joden ende Geiecken. haer Het Waat Bonte. 

Ende als Silaken Cima-) 12 Maer als Gallio Stadt⸗ 
theus van Waredonien afge-|Gauder ban Ach ja mas / 
flamen waren/ wiert Pauz| tanden He Gaden eendzach- 
lus dao? den Geeft ged2ane| telicht tegen Paulum op / en- 
gen/ betungende den Joden de Geachten Hem Haar Hen 
dat Jeſus if de Chrꝛiſtus. | Aechteritaet: 
6 Maer als fn \wederjtan-| 13 Sennende/ Deſe vacht 

den ende laſterden/ ſchud⸗ be menfchen aen / datſe Godt 
dede Gu [fijne] Fieederen af /| fauden dienen tegen he wet. 
ende fende tat Gaer/ Wu) ra Ende alt Pauluê[fijnen] 
bloet [zy] op uw Gaaft ;|mant ſoude open boen / fende 
Act Gen renn; Lende] ban) Gaïlta tat be Jaden/ Sa 
nu voozt fal ick tot de Hege | daer eenigh angelijdt / ofte 
benen Genen gaen. quaet ftucit [begaen] ware/ 
7 Ende Lan daer gegaen) a Soden / fa faude ick met 

zjnde quam hu in het huns) reden uiteden Gerdzagen: 
gan eenen [man] met name) 15 Maecr indien daer gefchit 
Juſtus / die Godt Hiende /[ ik aber een maart / ende ne— 
wiens Guns paelde aen Hefmen/ ende [over] he met Hie 
Srtnagage. onder uis/ fa fit gu felbe 
8 Ende C2ꝛispus de Obere | taeften : want ick en uit aber 

fte Der Sunagoge nelaafde| deſe dingengeen Hechter zijn. 
aen Den Deere met geheelf 16 Ende Ön Deeeffe mech 
fijn huns / ende bele Gan de | ban ben Lechterſtoel. 
Catintheren [hem] haaren? 
be geloofden / ende wierden 
gedoopt. 
9 Ende de Heere ſende tot 
Paulum daa2 een Befichte in 
ber nacht/ En züit niet bez 
vpreeſt / maer fp2eeckt ende 
en ſwijgt niet ; 
ro Want ick ben met u / enz 

be niemant en fal de [hant] 
aen u ſeggen om u guaet te 
hoen: want ick hebbe Geel han De 
volckts in deſe ſtadt. Pꝛiſcilla en Aquila met hem/ 
rr Ende Gu ontbielt hem Gin] hooft te Kenchreen qez 

aldaer] een jaer ende fef!fcharten hebbende; — 
au⸗ 

ken namen Soſthenem den 
Oberſten ber Sunagoge/ en⸗ 
de ſſaegen [hem] voor ben 
Verhterftoel : ende Gallio 
en tract hem geen Gan defe 
tingen aen. 
18 Ende alf Paulus daer 

nogh Gele dagen gebleven 
fuas/ nam Gu affthent Lan 
de b2aederen / ende ſcheepte 
tan Daer nae Surien: ende 

17 Waer alle He zier 

4 
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hadde een gelofte [gedaen]. 
rg Ende u quam te Eplje- 

fen aen / ende lietfe aldaer: 
maer hy zingt in de Suna⸗ 

26 Ende deſe begon vru⸗ 
moedelick te ſpeeken in de 
Sunagoge: ende als hem 
Nnuila ende Pzifcilla qe 

gage / ende Gandelbe met|hoa2t hadden / namen ju 
de Loden. 
ao Ende als fn baden bat Gu 
tanger by haer blijven ſoude / 
en. betuilttnde hu't niet: 
or Maer Gu nam afſchent 

ban Gaer/ fengende/ Ack 
moet wantſchelickt het toe⸗ 
amende feeſt te Jeruſalem 
houden: Doch ick ſal tot u 
wederſteeren / fa Godt mil. 
Ende hu voer wech Lan 
Epheſen. 
22 Endeals hun te Ceſareen 
was gekomen / gingh hy up 
[nae Jerufalem]/ ende de gez 

menute gegroet hebbende / 
gingh hu af nae Antiochien. 
23 Endeals hu [aldaer Jeeniz 
neu tijt geweeſt hadde/aingh 
hu mech / ende doorreysde 
vervolgens het lant ban Gaz 
{atten ende Phrugien/ ver— 

hem tat haer / ende enden 
hem ben wegh Godts bez 
fchendelichter unt. 
27 Ende als Gu wilde nae 

Nchajam venfen/ De bzroe— 
ders [hem] bermaent heb— 
bende / ſcheeven aen De difcie 
gelen / bat fn hem ontfangen 
fauden: welcke Haer geſto— 
men zijnde / heeft hu veel 
toegebzacht den genen die 
geloofden Doa? De genade. 
28 Want hu overtungde 

de Joden met grooten eruſt 
in 't openbaer / bewüſende 
dooz He Schziften/ dat Je⸗ 
ſus de Chꝛiſtus was. 

Het 19. Capittel. 
be t geſchiedde ter: 

ute Apollos te Carine 
then maf / dat Paulus de 
bovenſte deelen [des lants] 

ſterckende alte de diſcipelen. daorzreuſt hebbende tat E— 
24 Ende een felter Jode,/ 

met name Apollos/ ban nez 
phefen quam: ende eenige 
difcipelen [aldaer | bindende / 

boorte ven Alepandziner /| eo Sende hutot haer / Dekt 
een welſpreſtende man /jan den Heyligen Geeft oute 
guamte Epheſen / machtigh | fangen als an gelooft hebt? 
zünde in de Schziften. Ende fm ſenden tat hem / 
25 Defe Was in den wegh Wy en Gebben ſelfs niet ne- 

des Heeren onderweſen: en⸗ hoort af Daer een Henlige 
de vnerigh zijnde van geeſte / Geeſt is. 
ſprack bh ende leerde neer- 3 Ende Gu fende tat haer / 
ſtelick be fatten heg Beeren / Waer in zijt nu dan gedoopt 7 
wetende alfeenlictt den Doop Ende Mm fenden / An deu 
Joannis. * Doop Joannis. 
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* ap. 19. De Handelingen der Apoſtelen. | 

4 Waer Paulus fende/ Jo⸗woonlicſte Krachten dao2 de 
annes heeft luel gedoopt den 
Doop der hekkeerinne/ ſeg— 
gende tat het voſck / dat fn 
gelaabsen fauden in Den nez 
nen Die na hem guam/ dat 
is / in Chrꝛiſtum Jeſum: 
5 Ende die [hem] hoorden/ 

wierden gedoopt in Den na⸗ 
me Dek Meeren Jeſu. 
6 Ende alk Paulus haer 

be handen opgelent had— 
de / quam de Henlige Geeft 
op haer: ende ſy ſpralten 
met [vreemde] talen/ ende 
prꝛopheteerden. | 
7 Ende alle Defe Waren anz 

trent twaelf mannen. 
8 Ende hu gingh in be Sue 
nagane / ende ſprack vry⸗ 
moedelickt / Die maenden 
langh [met haer] handelen⸗ 
De/ ende [haer] aenradende 
he faften ban het Koninchſt⸗ 
rijcke Godts. 
9 Maer alá fammine ver⸗ 

hardt wierden / ende ongez 
hooꝛſaem waren / quaet ſpere⸗ 

kende ban Hen wegh [des 
Heeren] voorz de menigte / 
weecſt hu ban haer / ende 
ſchendde de diſcipelen af / Daz 
gelicht hanbelende inde ſcho⸗ 

_ Te ban fetteren Cprannus. 
10 Ende dit gefchiedde 

twee jaren langh / alfa dat 
alie tie in Affa waanden 
het waagt Hek Weeren Jeſu 

hoorden/ bende Laden enz 
be Griecken. 
rr Ende Godt Hede onge- wiert groot Wen see. 

I 

handen Pauli : 
re Alſo Dat aack van fijn 
fog De Krancke gebzagen 
wierden de ſweetdoecken 
afte gopdeldoeckten / ende dat 
de ffecktten ban Haer Meer 
fen/ ende De booſe geeften 
ban haer untvoeren. 
13 Ende ſommige ban de 

oamſwevende Joden / zijnde 
[duyvel Ibeſweerders/ hehe 
ben Gaer ondertanden den 
name Dek Heeren Tefu te 
naemen/ over De gene die 
booſe geeften haddẽ: ſeggen⸗ 
de/ Wu beſweeren u hu Je— 
ſum / dien Paulus predickt. 
14 [Deſe] nu waren ſektere 

ſeven fanen ban Sceva een 
Joodſchen Overpzieſter / Hie 
dit deden. kt —4 
15 Maer de booſe geeft 

antwoordende ſende He: 
ſum ſtenne ickt / ende Pau— 
lum weet' icſt: maer gulie⸗ 
den / luiezjtgn: 
16 Eñ de menſchein weſcken 
de booſe geeſt was/ ſprongh 
ap haer / ende haer meeſter 
geworden zijnde kreegh de 
averhant tegen haer / alſo 
dat fn naeckt ende gewon— 
det unt dat hugs ontotoden. 
17 Ende dit wiert allen Gez 

kent / bende Laden ende 
Griechen / Hie te Enhefen 
waanden; ende daer Lief een 
vreeſe ober haer alle/ ende 
de naem Dek Weeren Jeſu 

n⸗ 
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13 Ende bele der gene die 
gelaafden / guamen/ belü— 

dende ende VLerktondigende 
we baden. 
19 Vele aackt ber gene Die 

udele [konften}) gepleegt 
hadden / beachten de Baer: 
ken âneen/ ende verbrzand⸗ 
genfe in aller tegenwoordig⸗ 

ent : ende berekenden De 
teerde Herfelve / ende bez 
banden vijftigh duufent ſil⸗ 
here (penningen J. 

oo Alſoo Wiek het woort 
beg Heeren met macht / en” 
de vam de overkant. 
or Ende alé deſe dingen vol⸗ 
hzacht waren / nam Paulus 
baorinden geeſt / Maredo⸗ 
nien en Achajen doorzgegaen 
hebbende / ware Jeruſalem te 
reufen: ſeggende/ Na dat 
ick aldaer fat geweeſt zijn / 
moet ick aac Momen fien. 
oo Ende al Gu nae Mace⸗ 

donien gefanden hadde twee 
tan de gene die Gem dienden/ 
[namelick] Cimotheum enz 
be Eraftum/ leef hu ſelve 
genen tijt [langh] in Uffen. 
23 Macrr ap dien ſelven tijt 

antftont daer geen Klemme 
berderte / Han Wegen den 
wegh [des Heeren |. 

og Want een met name 
Demetrius/ een filberfmit / 
die ſbleyne] ſilvere tempelen 
van Diana maecſtte / bracht 
Dien van die Honte geen 
klenn gewin toe. | 
25 Welcke hu t'ſamenver— 

gadert hebende / met De 
hantwerckeré ban diergez 
ce Dingen / fende hu / 
Mannen / qu Weet dat tn 
uut dit gewin onfe welvaert 
hebben : 
26 Ende qu ffet ende haat / 

hat deſe Paulus Leel volckt 
niet alleen ban Epbefen / 
maer aack bunae ban geheel 
Uffen overredet eñ afgekeert 
beeft / fennende/dat het geen 
Gaden en zijn / die met han⸗ 
ben gemaecttt worden. 
27 Ende fun en zijn niet al 

{een in gevaer / dat dit Deel in 
verachtinge kame / maer dat 
aactt de tempel tan de groote 
godinne Diana als niet ger 
acht ſal worden / ende dat 
aack hare majeftent fal t° on” 
bergaen / aen welche gantſch 
fien / ende de [geheele | we—⸗ 
relt godtsdienſt bewüſt. 
28 Als fu nu [dit] hoorꝛden 

wierden ft vol ban toornig⸗ 
hent / ende riepen / ſeggen⸗ 
de⸗ Geoot if de Diana der 
Epheferen. 
29 Ende He geheele ftaùt 

wiert bal berwerringe : enz 
de fm iepen met een nez 
dzuuſch eendzachtelick nare 
be fchautuplaetfe/ met haer 
treckende Gajum eñ Ariſtar⸗ 
hum Macedoniers/ Pauli 
medegeſellen op De reyſe. 
go Ende als Paulus tot het, 

volck wilde ingaen / en lieten 

them de diſcipelen niet toe. 
sr Ende ſommige oock Der 
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‚20. De Handelingen Her Apoſtelen. 
erfte han Aſien / die hem, nen [hier] gebzacht/ die noch 

J2tenden waren / ſanden tat kerct roovers en zijn / nach 
hem / ende haden dat hp hem⸗ uwe godinne en afteren. 
ſelven op De fchoutwplaetfel 38 Indien dan nu Deme— 
niet en ſaude begeven. trius / ende die met hem ban 
32 SU riepen dan [d’ eene | De konfte zijn / tegen nemant 

dit,] de andere Mat ander, | eenige fatte heten / be rerht⸗ Want de hergaderinge was dagen worden gehanden/ 
verwerret / ende 't meerdere ende daer zjn Stadthou⸗ 
[deel] en wiſten niet / om ders / laetſe malkanderen 
wat oogfakte ſu 't ſamenge⸗ verſtlagen. 
kamen waren. 39 Ende indien on net ban 
33 Ende ſu Heden Alexan⸗ 

Deum uit be ſchare voort— 
ſtomen / alfa hem de Loden 
voortſtieten. Ende Alexan⸗ 
ber gelvenckt hebbende met 
de hant / wilde Aj het voſck 
verantwoordinge doen. 
34 Maer als Mn verſtonden 

dat hu een Jode was/ wert 
daer één ſtemme van allen/ 
ruepende ontrent twee uren 
lannh / G2eoot ig be Diana 
ber Epheſeren. | 
35 Ende als de [Stadts-] 

ſchzüver de fchare geftiit 
hadde / fende hn/ Gy man⸗ 
nen ban EpGefen/ wat men- 
fche is ’er dach Hie niet en 
weet / dat de ſtadt ber Ephe⸗ 
feren zu De ſterckbewaerſter 
ban de groote godinne Diaz 
na/ ende van [het beelt] bat 
uut den hemel gevallen if 
36 Dewijle dan defe dine 

gen onwederſpeekelick zijn / 
fo is 't behoorzlickt / Hat nu 
ſtille zjjt / ende niet onbe— 
dacht en doet. 
37 Want au hebt deſe mans 

dat faiin een wettelicke ver⸗ 
gaderinge nefticht wozden. 
40 Want tun ftaen in gevaer 

dat fun Gan oproer futen 
verſtlaegt worden/ am den 
[dagh] ban heden / alfa daer 
geen oo2fake en is/ waer daag 
un reden fuilen Kannen gez 
gen ban deſen oplaap. Ende 
dit gefent hebbende / Viet hj 
de vergaderinge maen. 

Det oo, Capittel. 
INE dat nu de oproer nez 

fit Waf / Pauluê de 
difcipelen tot hem geroepen 
ende gegroet Hebhende / 
gingh vat om nae Macredo⸗ 
nien te tenfen. 
2 Ende al Hu die deelen 

doorgerenſt/ ende haer met 
bele redenen Germaent hade 
de / quam hu in Geieckenlant. * 
3 Ende als hu[aldaer] drie 

maenden overgebracht had⸗ 
de / ende hem van de Goden 
{agen gelegt wierden / als Gn 
nae Surien ſoude baren/ fa 
tiert hu ban finne — — 

LE⸗ 

andere dingen verſoecktt / | 
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eeren Doo? Macedonien. 

4Ende hem vergeſelſchapte 

pikt 

tot in Aſien Sopater han 
Bereen : ende ban de Cheſſa⸗ 
lonicenſen Ariſtarchus/ en= 
de Serundus; ende Gajus 
van Derben / ende Cimothe⸗ 
us: ende van die van Aſien 

be ſhem] omvangende / fende 

hu/ En weeft niet beroert : 
want fijne ziele is in hem. 
11 Ende alt hu [weder] 

baben gegaen was ende 
úzaat gebrzoſten / ende [wat ] 
generen Gadde/ ende fange 
tat Den Dageraet toe met 

TEuchitus ende C2ophimus. haer geſproſten hadde / ver⸗ 

5 Defe voor henen gegaen 
zijnde wachteden ons tot 

roas. 
6 WOn nu fcheepten af van 

Philippis na de Dagen der 
aungeljevelde [brooden]/ en- 
be guamen ín Lijf dagen by 

_ Gaertot Croat / alwãer tun 
ané ſeven dagen onthielden. 
7 Ende op den eerften{ dagh | 
ber weſte/ als de diſcipelen 
bneengeſtamen waren vm 
brꝛoot te beeken/ handelde 
Paulus met haer / ſullende 
des anderen daegs verrey— 
ſen: eñ huſtrecktte ſſijne) re⸗ 
den uuf tot denmiddernacht. 
8 Ende daer waren bele 

lichten inde opperfale/ daer 
fn Gergadert waren. 
9 Ende een felter jannes 

lingh / met name Eutuchüs/ 
fat in be venter / ende met 
eenen diepen ſlaep overval⸗ 
fen zijnde / alfa Paulus lan⸗ 
ge [tot haer] fp2ack/ boa? 
den flaep nederftortende / 
iel Gan de berde ſolderinge 
nedertuaert / ende wiert 
boat opgenomen. 

ro Doch Paulus afgeſto⸗ 
men zijnde giel op hem / enz 

track hu aifaa. 
re Ende fm brachten den 

knecht levende / ende Suaren 
boven maten vertrooſt. 
13 Maer wu Lao? unt nae 

het ſchip gegaen zijnde / voe⸗ 
ren af nae Xffan/ daer tun 
Pautum fauden innemen. 
Want hu hadde Get alfaa 
bevalen / ende hy ſelve fauz 
de te voete gaen. 
14 Ende als hu hem te As⸗ 

fan bu ons geboegt hadde/ 
namen lun hem in / ende 
guamen tat APitpienen. 
15 Eñ ban daer afnefcheent 

zijnde guamen lun ben vol— 
genden [dagh] tegen Chios 
oer /efi des anderen [daegs J 
Teuden fun aen tot Samas / 
ende biesen te Craguiitan / 
ende den [dagh] daer aen 
guamen fun tat Mileten. 

16 Want Paulus hade 
de voorgenomen Epheſen 
voorbu te varen / op dat hu 
niet en ſoude den tijt in Affen 
berflijten. Want hu ſpoedde 
hem / am (fa het hem mage: 
lick ware) op den Pinckſter⸗ 
dagh te Jeruſalem te zijn. 
17 Maer Gn fandt Lan 
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Cap. 20. | 
Mileten nae Epheſen / ende) volbrengen / ende Hen dienſt / 
hu ontboodt de Ouderlin⸗ 
gen der gemeynte. 
18 Ende als fn tat hem gez 

komen waren / fende Gn tot 
haer/ Gnlieden neet / Lan 
den eerften dagh af bat ickt 
in Uffen hen aengekamen/ 
hoe ick bwu den gantſchen 
tijt geleeft hen : 
19 Dienende den Heere met 

alte aatmoedinhent/ende bez 
fe tranen / ende verſoecſtin⸗ 
gen/ die my overgekomen 
zijn dao de lagen der Laden. 
20 Hoe ick niets achterge- 

bhuuden hebbe ban °t gene 
nuttigh was / datick u niet 
en ſaude verſtondigt / ende 
ugeleert hebben / in't open⸗ 
haer ende Gu de hunſen. 
or Vetungende bende Gaz 

den ende Griecken He bekee⸗ 
ringe tut Godt ende Het gez 
loove in onſen Deere Fez 
ſum Chꝛiſtum. 
22 Ende nu ffet/ ick ge— 

banden zijnde doorz den 
Geeft / renfe nae Jeruſalem/ 
niet metende Wat mn daer 
antmaeten fal : 
23 Oan dat de Henlige 

Geeſt Gan ſtadt tat ſtadt Ge- 
tungt / ſeggende dat mut 
banden ende verdzrucktingen 
aenftaende zijn. 
24 Maer ict en achte op 

geen Dinah / noch en Goude 
mijn leven niet dierbaer voor 
mu ſelven / op dat ict mijnen 
loop met blijtſchap mank vermanen. 

De Handelingen Her Apoſtelen. 

welcken ict ban ben Deere 
Jeſu ontfangen Gehe / am 
te betungen het Guange— 
lium der genade Godts, 
25 Ende nu ffet / ickttweet’ 

dat gqu alle / daer ich doorge⸗ 
gaen hen predikende het Waz 
nincktrückte Godts / mjn aen⸗ 
geſicht niet meer ſien en ſult. 
26 D 

ulieden op deſen hundigen 
dagh / dat ickt renn hen ban 
bet Gloet van {uvlaïien. 
27. Want ickt en hebbe niet — 

achtergebhauden dat ick u 
niet en foude verſtondigt 
hebben atie ten raet Goûts. 
28 Sa hebt dan acht op. 

uſelven/ ende op be geheele 
ſtudde/ aber dewelcke u De 
Heylige Geeft tot Opſien— 
ders gefteit heeft / am de 
gemente Goûts te wenden / 
welcke hu verktregen heeft 
door ſijn engen bloet. 
29 Want dit weet'ick/ dat 

na mijn bertreck ſware Wale 
ben tot u infamen fulien / 
bie De kudde niet en ſparen: 
30 Ende uut u ſelve ſullen 

mannen opftaen/ fp2ekende 
berkeerde binnen / am be 
diſcipelen af te trecken ach— 
ter haet. 
31 Daerom maeckt / ende 
gedencktt Dat ick drie jaren 
[langh] nacht ende bank 
niet apgehouden en hebbe 
een nenelictt met tranen te 

32 Cuz 

aeram betunge ich 



Cap. or. De Wanbelingen der Apoſtelen. Fol, 152 
* ende van daer tot Patara. 

a Ende een ſchip gebonden 

hebbende dat nae Phenicien 
oavervoer/ gingen ‘un daer 

in/ ende voeren af. 
3 Ende alg wu Cupzen in 't 

gefichte geſtregen / ende dat 
aen De ſlinckerſhant] gelaten 

hadden / voeren wy nae Su⸗ 
rien/ ende quamen aen tat 

Curus: want Het ſchip ſou⸗ 

de aldaer den laſt ontladen. 

4 Ende de diſcipelen gevon⸗ 

ven hebbeude / Gieben fuu 

daer feven dagen: dewelcſte 
tat Paulum ſenden Haag den 

Geeſt / dat Gu niet en ſoude 

oapgaen nae Lerufalem. 

5 Doe Get nu geſchiedde bat 
tun deſe dagen overgebracht 

hadden / gingen un unt / eu⸗ 

ge renden [voort]/ ende ſu 

gelendden ans alie met vrou⸗ 

men ende Kinderen tat bun⸗ 

ten de ſtadt: ende aen Den 

oever nederkinielende heb— 
ben Yup gebeden. 
6 Ende als un malſtande⸗ 

ren gemraet hadden / gingen 

wu ín het fchip: maer fnlie: 

Ben Heerden Wederom [elck ] 

nae het fijne. 
7 Wy nu de ſchipvaert bol 

bracht hebbende Lan Cw 
ruê/ quamen aen tot Pto⸗ 
{emaíë / ende de broeders 
gegroet hebbende / bleven 

génen dagh bu haer. 

ze Endenu/ broeders / ick 
beveele u Gade/ ende Den 
wooede fijner genade: Die 

machtigh is [u] op te bour 

wen/enve ueen erfdeel te ge⸗ 

ben ouder alle de geheyligde. 

33 Ick en hebbe niemantt 
filver /- ofte gaut / ofte ſtlee⸗ 

_ Dinge begeert. 
34 Ende ou felbe leet dat 

befe Ganden tat mijnen naat: 
__beuft/ende den genen die met 

mu waren / gedient hebben. 
335 Ack hebbe u in allen 

getoont / dat men alſoo arr 

bemdende De ſwackte moet 

aopnemen / ende gedencken 
aen De woorden Des Heeren 

Jeſu/ dat hu gefent Heeft / 
Det ik faliger te geven dan 
te ontfangen. 
36 Ende als hu dit gefent 

hande heeft hu nederknielen: 
ge met haer alten gebeden. 

37 Ende daer wiert een 

groot gemeen Lan Chaer Jalz 

‚ fen: ende fn vallende am Den 

hals Pauli kuffeden hem: 

_ 39 Seer hedzoeft zijnde / 

allermeeſt ober het Woot 
dat hu nefent hadde / dat ſy 
fijn aengeffcht niet meer ſien 
n ſouden: ende fn gelend⸗ 

en hem nae het ſchip. 

Pet or, Capittel, 
Iz Poe att Get gefchiedde 
Ar bat wuvan haergeſcheu⸗ 

ben ende afgevaren Waren / 
fa tiepen tun vecht uut ende | 8 Ende des anderen [daegs]/ 

guamen tot Coös/ ende den | Paulus ende fun Die met hem 

[dagh] daer aen tat RHhodos / l waren / gingen ban daer enz 
De 
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de guamen tat Cefareen + ens maeckten up ong nereet/ enz 
de gegaen zijnde inhet Guns de gingen op nae Jeruſalem. 
Philippi dek Euangeliſte 16 Ende met ont gingen 
(hie [één] was ban De ſeven) | auctt [fommige] Her diftijes 
bleven tun bn hem. fen han Cefareen/ Tenbende 
9 Deſe nu hadde bier bocte|[met haer] eenen {ekeren 
ters [nogh]maegden/ die | APnafon han Cunzen / eenen 
prꝛopheteerden. auden diſcipel / Gy den weſc⸗ 
ro Ende alg fun [daer] hes | Fen unfauden huns liggen. 

fe dagen gekieben \uaren /| 17 Ende alt tun te Serufalem 
guam Daer een fekker P2ae | gekomen waren/ ontfingen 
pheet af ban Judea / met {ons de broeders blüdelick. 
name Agabus: 18 Eñ ben volgenden [dagh] 
rr Ende hu quam tat ons / [ginalj Paulus met ond in tat 

ende nam den gordel Pauli / | Gacatuum: en alie de Oudere 
ende ſijns ſelfs handen ende | ngen ‘waren daer gekomen. 
boeten gebonden hebbende/ 19 Ende als huſe gegroet 
ſende / Dit fent de Genitge hadde / verhaeſde hu Lan 
Geeft / Den man/ wiens ſtuckt tat ftuctt / mat Godt 
deſe gordelis / ſullen de Ao |onder de Bendenen daag ſü— 
den alſoo te Jeruſalem hín- [nen Hienft gedaen hadde. 
Den / ende overleveren in/ oo Ende fm [dat] gehoort 
De handen der Hendenen. hebbende / ſoofden den Beez 
ra Als lon nu Hit hoorden / (re: ende fenden tat hem / Bu 

haden bende wy ende Hie tan [fiet / broeder / hae Gele dun⸗ 
die plaetfe waren / dat hyulfenden Gan Gaden Haer zijn 
niet en foude opgaen naefdie gelooven: ende fm zĳn 
Jeruſalem. alle niieraers ban de wet. 

13 Maer Paulus antef or Ende fn zijn aengaende 
moordde / Wat doet au/ dat u Gericht / dat nn alie de 
gu weent / ende mijn herte Joden/ die onder de Hep— 
weeckt maeckt? Want ick hen | benen zijn / leert han Moſes 
berendt niet alleen gebonden afvallen/ ſeggende dat fn 
te worden / maer vockt tefde Kinderen niet en fauden 
ftecben te Jeruſalem voor beſnijden/ nach nae de Wwij- 
den name Dek Weeren Hefu. fen [der wet] Wandelen. 
14 Ende al hu hem niet eu oo Wat if ’er ban [te doen] z 

Liet afraden / hielden fun ank | Det if gantſch noodigh dat 
te Weden / ſeggende / Dede menigte t’ famen Kame: 
wille des Heeren geſchiede. want ( (uilen hooren dat 

15 Ende na die dagen lon gekomen zijt. 
23 Doet 
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23 Doet dant gene Sun u 
| renee Wu hebben Lier 
mannen Die ven gelofte ge⸗ 

daen hebben | 
24 Meemtdefetatu/ Ende 

henligt u met haer/ende voet 
de onſtoſten nevens haer / op 

manen : ende afte magen we⸗ 
ten dat ‘er niet eu if aen ’t ge⸗ 
ne Baer tan ft / aengaendeu/ 
Gericht zĳn; maer [dat] at 

k Calfoo J uandeit / dat nj vock 
ſelve He wet onderhoudt. 

Doch Lan He Hendenen 
die gelooven / heben lup ae? 
ſcheeven ende goetgevon— 
den / Hat fn niet diergelückts 
en ſouden onderhouden / dan 
dat Mm haer wachten ban 't 
gene ben afgaben geaffert is/ 
eñ van blaet / ende ban 't ver⸗ 
ſtickte / ende Lan hoererye. 
26 Doe nam Paulus de 

mannenmet Gem / ende den 
dagh daer aen met haer nes 
heultat zijnde / gingh ju in 
den Cempel/ ende verſton— 
bide dat de dagen ber heyli⸗ 
inge vervult waren / [blij- 
vende daer] tot dat vooꝛ een 

_ wegelick Gan haer de offer: 
hande opgeoffert was. 
27 Als nu He feben dagen 

fauden volenndigt worzden;/ 
ſagen Gem de Joden ban Aſi⸗ 
en in Den Cempel / ende Gez 
raerden alte het bolck / ende 
flaenen de handen aen hem : 
28 Maepende/Bn Afraëlitie 

fchemannen/famet te hulpe: 

De Handelingen Her Apoſtelen. 

dat fu Het hooft befchjeeren | 

ral. 153 

Defe is de menfche die tegen 
Bet volcſt / ende De wet / ende 
defe plactfe alle [man] overal 
(eert : eri haven bien heeft hu 
gactt Geiecken in den Cem: 
wel nefrzacht / ende heeft dez 
fe henlige plaetſe anthenligt. 
29 Want fu hadden te voo⸗ 

ten Cropbhimum den Ephe— 
fier met Gem in De ſtadt gez 
fien/ welcſten ſu Meunden 
dat Paulus in en Cempel 
geacht hadde. 
zo Ende be geheele ſtadt 
quam ín toere/ ende Det 
volckt liep te famen 5 ende ft 
grepen Paul /, ende trace 
fen hem Lupten den Cem— 
pel: ende terftant {wierden 
be deuren gefloten, 
31 Ende alg fn Gem fachten 

te dooden / quam Het gez 
ruchte tat ben Oherjten Der 
bende / dat geheel Jeruſa— 
fem in verwerringe was: 
go Welke terftant Krijn 

fnechten ende Hooftmannen 
ouer hondert tat hemnam/ 
ende liep af nae haer toe. Su 
nu Den Oberjten ende De 
ſtrijgsknechten ſiende / hiel⸗ 
den on van Paulum teſlaen. 
33 Doe naerderde de Over⸗ 

ſte/ende greep hem / ende bez 
val hat mey [hem] met tee 
ketenen faude inden : ende 
vrꝛaegde wie Gn was/ ende 
wat hun gedaen hadde. 
34 Ende ander de ſchare riep 
[d' eene dit] ù’ andere wat 
anders: Doch als hu — ſe⸗ 

er⸗ 



Cap. oe. De Wandelingen der Npaftelen. 
kerhent niet en konde weten 
van wegen Be Gevaerte/ bez 
tat hu bat men Gem in de ez 
gerplaetfe (oude brengen. 
35 Ende als hp aen de trap: 

pen gekomen was/ gebeurt: 
de het dat Gu kan De rijgt: 
Enechten medzagen Suiect / 
van legen Get gewelt der 
ſchare. 
36 Want de menigte Hek 

volcke volgde al roepende / 
Wech met hem. 
37 Ende alg Paulus [nu] in 

De legerplaetſe foute gelendt 
maten / fende hu tat den 
Oberften/ AE 't mu geoorloft 
tat u wat te ſpꝛeſten? Eñ hu 
ſende / Vent un Geieckſch? 
39 Zijt nn dan niet De Egup⸗ 
tenaer/ die voor befe Danen 
opruer verweckte / ende Dt 
bier Dnnfent moordengers 
nae De woeſtijne uutleudde? 
39 Maer Paulus ſende/ Ack 
hen een Jodiſch man Lan 
Carfen/ een burger ban geen 
anbermaerde ſtadt in Cilici⸗ 
en: ende ick hidde u / laet my 
toe tat het bolck te fp2eken. 
40 Ende alg hu ’t toegelaten 
habde/ Paulus ftaende op 
de trappen wenckte met de 
hant tat het bolck : ende als 
daer groote ftilte geworzden 
mas / fprack huſe nen in De 
Hebzeeüſche tale / ſeggende / ficht mu rantam amfcheen. 

Het oo, Capittel. 
Annen Gearderk ende 
baders / 

—— tat u [doen 
d Te 

2 (Als frr nu hoorden dat hu 
in de Hebeeeuſche tate haer 
aenſprack / hielden ſu haer te 
meet ftil. Ende hu fende /) 
3 Ack ben een Jodiſch man/ 

geharen/ opgevoedt in defe 

4 

mes 

ende te Carfen in Cilicien 

ſtadt / aen De toeten Gama: 
liels: onderfuefen nae He 
befchenhenjte wijſe der bar 
derlicke Wet / 3zúnde een 
nheraer Godts/ gelĳjcker: 
wijs op alle heden zijt : 

J 

4 Die deſen wegh vervolgt 
hebbe tot der doot/ bin— 
dende ende in De gevancſte— 
niffen averleverende bende 
mannen ende vbrꝛouwen. 

| 5 Belicht ut oock he Hoo⸗ 
geprieſter getunge if/ ende 
De geheele Raet der Ouder: 
{ingen :- ban dewelckte ickt 
aactt brieven genomen heb— 
bende tot de broeders / hen 
na Damascum nerenit/ om 
oock be gene die daer mar 
ren/ gebonden te beengen 
nae Jeruſalem/ op dat ín 
geftraft fauden wozden. 
6 Maer Get geſchiedde my/ 

alg ick rensde/ ende Da— 
mascum genseckte / antrent 
Den middaab / dat fmellick 
uit den Hemel een groot 

7 Ende ick wiel ter aerden/ 
ende ick hoorde eene femme _ 

hoo2t mijne {tot mn feanende / Saul / 
verantwoozdinge/ die [ick]! Saul / at vervolgt ay * 

nz 
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8 Ende ick antiwaadbe / 

Wie zt au / Deere? Ende 

Jeſus de NQazarener / welr⸗ 
ken an vervolgt. 
9 Ende die met mp Maren / 

fagen tuei het licht / eñ wier⸗ 
heu feer bebreeſt; maer de 
ftemme deg genen Die tat my 
fpeackt / eu hoorden fn niet. 
ro Ende ick fende / Deere / 

wat fal ick boen? Ende De 
Peere fende tat mn / Staet 
op ende zaet Genen nac Daz 
mascum: ende aldaer fal 
wet u geſproſten {uo2den / 
ban alle het mene dat u gez 
a2dineert is te doen. 
rr Ende alg ick ban megen 

be heerlickhent deſſelven 

15 Want an fuit hem ge— 
Pake zijn bu alte menſchen 

hu fende tot mn/ Act ben, ban ’t gene gu geften ende 
nebhoa2t helt. 
16 Ende nu/ wat vertoeft 

uu: Staet op / ende laet u 
daopen / ende uwe fanden 
aftuaffchen/aenrnepende ben 
name des Leeren. 
17 Ende het gebeurde ma / 

als ickt te Jeruſalem weder— 
gefteert Was/ ende in Den 
Tempel hadt / dat ictt in 
een Gertrectinge ban fine 
nen was: 
18 Ende dat icht Gem ſagh/ 

ei hu tat mu fende / Spoedt 
u/ ende gaet in der haeſte 
unt Jeruſalem: Want fp en 
fullen uw' getungeniſſe Lan 

lichtä niet en ſagh / fa wiert mn / uiet aennemen. 
ick Gm be hant gelendt ban 19 Ende ick fende / Veere / 
be gene die met mu waren / ſu Weten Dat ick ín de ge— 

ende guam tat Damascum. 
re Ende een felter Knaniaë / 
een Goùtuzuchtigth man nae 
de tet / [goet] getunneniffe 
hebbende Lan alle de Loden 
Die [daer] waanden / 
13 Quam tat mu/ ende by 

[my] ftaende fende tat my / 
Saul heoeder / wort leder 
fiende. Ende ter ſelver ure 
Wiert ick fiende ap hem. 
14 Ende hu ſende / De Godt 
anfer vaderen heeft u te voo⸗ 
ren verordineert am ſijnen 
wiſle te Kennen / ende den 
KRechtveerdigen te fien / ende 
de ſtemme uut fijnen mont 
te haaren. 

banckeniffe Suierp/ ende in 
be Sunagogen geeſſelde Die 
in u geloofden : 
oo Ende doe het bloet Ster 

phani uwes getungen vergo⸗ 
ten wiert / [dat | ícht daer oocſt 
Gu ftont / ende mede een wel⸗ 
behagen hadde in fijne doot/ 
ende de ſleederen bewaerde 
der neue die Gem doodden. 
or Ende hu fende tat mu/ 

Gaet Genen: want ick fal u 
verre tot den Gendenen af 
fenden. Art 
oo Su hoorden hem nu tot 

dit taat toe; ende ft verhie⸗ 
ten Gare ſtemme / fennende/ 
Wech ban der aerde met 

ſulck 



KK oo et — Ma En 

Cap. 23. De Handelingen Der Apoſtelen. 

fulcſt eenen: Want heten is anderfocht hebben. Ende de 
niet behoorzlick bat hu iebe, Oberſte wiert ooch bezeert / 
23 Ende als ſn riepen/ eũñ de doe hu verſtaut dat Gu een 

ſleederen Gan haer ſmeten/ Romenn was / ende dat hu 
ende ſtof in De luücht wierpen/ hem hadde gebonden. 
24 So bebat be Overſte 30 En des anderen [daegs |/ 

gat men Gem in be iegers willende De ſelterhent weten/ 

plaetſe ſaude Geengen / ende | Maetam Gu ban be Loden 

fende dat men hem met geefs beſchuldigt wiert / maerkte 

fe\en anderfaectten fauve / ap | bu Gem lof ban De banden / 
bat hu verſtaen machte mm ende Geval dat de Hhuernziez 

‘mat oopfakte ſn alſoo ober 
hem riepen. 
25 Ende alfa 

fterf ende Gaer geheele Baet 
fauden Komen : ende Pau— 

ſn hem metjlum afgebzacht hebbende/ 

Be riemen uutreckten/ fende ſtelde hu [hem] hao? haet. 
Paulus tat den Hooftman 
ouer Gondert/die daer (font / 
GE ’t ulfeden geoorloft eenen 
Hoamennfchen mensche / en- 
de [dien] onveroordeelt / te 
geeſſelen? 
26 Als nu He Hooftman 

Het 23. Capittel. 
Pie Paulus de oogen 

NED vm e 

ap den Raet houdende / 
feude / Mannen / heaeders/ 
ict Gehe met aile goede con⸗ 
fcientie Loao2 Godt gewan⸗ 
beït tat op befen dagh. 

oer hondert [dat] hoorde // 2 Maer de Hoogepzrieſter 

gingh jn toe ende bood— 
fchaute Get ben Oterften / [un Gemftanden/ dat fem 

fengende/ Siet tat qu te 
doen hebt; Mant defe men” 
fche ig een Bomen. 

27 
toe 
Sent mu / zijt mu een Hor 

megn? ende hu feude/ Aa. 
28 Ende be Overfte ant- 

woorde / Ick hebbe dit 
burgerrecht hao een groo⸗ H J 

5 Ende Paulus ſende/ Ick 

ſende/ MWaer fen wiſt niet / broeders / dat 
te ſomme [gelts] verſtregen. 

Ende Paulus 

Ananias beval de gene die 

ap den mont ſouden ſlaen. 
3 Doe ſende Paulus tot 
hem / Godt falu flaen / an vez 

Ende de Oberfte quam wittede wandt:Sitt gu dock 

/ ende fende tat Gem /fam mu te oapdeelen nae ùe 
met / ende beveelt gu tenen 
de wet dat meu mu ſal flaen 5 
4 Ende die daer by tanden 
fenden / Scheldt onm den 
aenenpziefter Godts? 

ick Gen oock [een burger] het be Hoogenpzrieſter was, 

gebooren. 
29 C 

Want daer ik geſchrzeven/ 

erftant ban tieten fu )Den Dherften uwes balche 
van hem af / die hem ſouden ten fult op niet laecken. 

6 Enz 



dat Get Één deel was Lan De 
 Sabbureen / ende het anr 
der van de Phariceen / riep 

de opftandinge der dooden 

geoozdeelt. 

1 Ld 
— 
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6 Ende Paulus wetende / nacht ſtant de eere bu Bem/ 
ende fende / Hebt goeden 

moet / Paule. Want gelijck 

ut te Gerufatem ban MY be⸗ 

tunat hebt / alſoo moet gu 

odorſt te RHamen getungen. 
ze Ende als het dagh ge⸗ 

worden was / maeckten ſom⸗ 

mige van De Joden een t° fa 

meurattinge / et vervloeck⸗ 

ten Gaerfelven/ ſeggende dat 

fm nach eten nach drincken 

en fauden/ tat dat fn Pau 

{um fauden gedoodt Gebben. 

13 Ende fn maren meer dan 

veertigh die defen eedt te far 

men gedaen hadden. 
14 Dewelcke gingen tat De 

Overpziefterf eũ be Ouder: 

ſingen / ende ſeuden / Wu heb⸗ 

hen ons ſelven met vervloer⸗ 

Linge vervloechtt / niet te ſul⸗ 

ten nutten tat dat wy Pau— 

(um ſullen gedoodt Gebben. 
15 Gp dan nu laet Den 

Overften tueten/ met deu 

Faet/ dat hu hem mogen 
tot u afbeenge / als of gu 
naerder Hennie faudet nez 

men ban fijne fatten : ende Wu 

zijn berenät hem am te zen” 

men/ eer hu Gn [u] komt. 
16 Ende aff Pauli ſuſters 

fane de lage gehoort hade 
de / quam hu Haer / ende 
gingh in de legerplaetſe / enz 
de baodfchaute het Paulo. 
17 Ende Paulus vrien tat 

inden Raet/ Pannen beroe⸗ 

der / irk hen een Phari— 

feer. / eens Phariſeers ſone: 

itk worde ober De hope en: 

7 Ende als hu bit geſproſten 
hadde / ontſtont daer twee⸗ 
ꝛacht tuſſchen de Phariſeen 

rbe De Sadduceen/ ende 

de menigte wiert verdeelt. 

3 Want de Sadduceeu ſeg⸗ 

ven Bat ’er geen opftandinge 

mik / noch Envel/ nach 
weeft : maer be Pharifeen 

belijden Het bende. 
9 Ende daer gefchiedde een 

graat geroep: eñ de Schꝛift⸗ 

geteerde Lan de zijde der 

Pharifeen ftanden op / ende 

ſtreden/ ſeggende/ Wu en 

inden geen quaet ín Defen 

menſche: ende indien een 
Geeft tat hem gefpeaken 

Geeft / afte een Engel / en laet 

ang tegen Gobt niet ſtrijden. 
zo Ende als ‘er ronte 

tweedzacht ontftaen was/ 
de Overfte vreeſende / dat 

Paulus van haer verſcheurt 
machte worden/ geboodt 
bat het ktrijgsvolck ſoude 

afſtemen/ ende hem unt 
Bet midden Lan haer wech⸗ 
rucken / ente in de leger⸗ hem Één tan de Hooftman: … 

plaetfe heengen. nen over hondert / ende ſen⸗ 

II Ende den volgenden de/ Lenùt defen ansi 

| 
e⸗ 
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genen tat ben Oberſten: 
Want hu heeft hem wat te 
boodſchappen. 
18 Deſe dan nam Gem ende 

Geacht [hem] tat ben Obere 
ften/ ende fende ; Paulus de 
gevangen heeft mu tat Gem 
geroepen / ende begeert dat 
ict deſen jangelinnh tot u 
faude Geengen / Hie u Wat 
heeft te ſeggen. 
19 De Oberfte nu nam 
hem Gu der hant/ ende bez 
züden negaen zijnde vraegde 
hu/ Wat is t dat on mu 
helt te boodſchappen? 
oo Ende Gu fende / De Jo⸗ 

Den zjn ofer een geſtomen 
am fan ute Gegeeren/ dat 
gu Paulum magen faudet 
in den Waet af brengen / als 
af ft met Lan hem naetder 
fauden onderfaecken. 
ar Doch en gelaaft haer 

niet, Pant meer ban beer? 
tint mannen unt haer / tege 
gen hem lagen / welcke haer: 
felben met een vervloeckin⸗ 
ge verbonden Gebben noch 

tat hem geroepen hebbende/ 
fende hu/ Maeckt twee hon⸗ 
dert krijgäſtnechten gereet / 
ap dat fn tot Ceſareen trec- 
ſten / ende tfebentinh run⸗ 
ters / ende twee Hondert 
ſchutters / tenen de derde 
ure des nachts. 
24 Ende laetſe [fadel Ibee⸗ 

ſten beſtellen op dat fn Pau⸗ 
lum daer opſetren / ende be⸗ 
houden overbrengen tot ben 
Stadthouder Felix. 
25 Eñ hu ſcheeef eenen beief / 
hebbende deſen inhaudt: 
26 Claudius LTyſias aen 

den machtigſten Stadthou— 
der Felix groeteniſſe. 
27 Alſoo deſe man Lan He 

Gaden gegrepen was/ ende 
ban haer omgebracht fau- 
be geworzden zijn/ ben ick 
daer avergeſtomen met het 
krijgsvolck / ende hebbe hem 
[haer] ontnomen / Gericht 
zünde dat Green Komennis. 
28 Ende willende de fake 

weten / waer ober fn Gem 
beſchuldigden/ Geacht ick 

te eten nach te deincken /| Gem af in haren Tact. 
tat dat ſu hem fullen omge⸗ og Welckten ict bevondt 
Geacht helen: ende ſy zijn | befchuldigt te worden aber 
nu gereet / verwachtende de vraagen Harer Wet; maer — 
toeſegginge van u. geen beſchuldinge tegen 
22 Oe Overfte dan liet den hem te zĳn / die de Haat 

jangelingh gaen/ [hem] gez | afte banden weerdigh is. 
Giedende/ En fent niemant | 30 Ende alg mu te kennen 
taat / dat gn mu fuicks gez | gegebven was/ dat Gan de 
openbaert helt. Jaden een lage tegen defen 
23 Ende ſekere twee ban de | man [gelegt] faude tuazden / 

Hooftmannen ober hondert! fa hehe ick [hem] terftant 
aen 



ben fn oacit 

| 
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aen u gefanden: nebiebende, te beſchuldigen / ſeggende, 
nack de beſchuldigers voor 

u te fengen ’t gene fn tegen 
hem hadden. Vaert wel. 
31 De ſtrügsſtnechten dan/ 

gelijck 

ten hem des nachté tot An: 
tipatris. 
32 Ende def anderen daegs/ 
latende De vunteré met hem 
trechten / ſteerden fn weder— 
am nae De legerplaetfe. 
33 Dewelcke als fn te Cefa- 

reen geſtamen maren / ende 
den úzief den Stadthouder 
abergelevert hadden / Hehe 

Paulum Loor 
hem gefteït: 

mm Rn Oe —— 

34 Ende de Stadthouder 
[den brief Jgelefen hefbende/ 
beaegde/ uut Wat provin⸗ 
cie hnmas/ ende berftaende 
dat hu ban Cilicien ma / 
35 Sende hu/ Ach fal u hoo⸗ 

ren/ als oock uwe beſchul— 
digers hier ſullen geſtomen 
zijn. Ende hu beval dat hy 
iu bet Hechthuns Herodis 
foude bewaert maden. 

Det 24. Capittel. 
kg be vijf dagen daer na 

guam de Doonenziefter 
Ananias af met de Oudere 
lingen / ende eenen felteren 
voorſpraeckt [genaemt] Cer⸗ 
tullus / dewelcke verſche— 
nen boo? den Stadthouder 
tegen Paulum. 
2 Ende als Gn geroepen 

3 Oat fur grooten bede 
dooz u beſtomen / ende dat 
[vele] loflickſte bienften deſen 
volcſte gefchieden Hoo uwe 

aer bevalen was / voorſigtighent/ machtinfte 
_ namen Paulum ende brache Felix / nemen tun gantíchez 

lick ende overal met alte 
dancktbaerhent aen. 
4 APaer opdat icſt u niet lan⸗ 
ge op en houde/ ick hidde Se, 
dat gu oné/ nae uive befchen- 
dentjent / „Hoetelictt hoort. 
5 Want un hebben deſen 

man bevonden te zijn een 
pefte/ ende eenen Die opvoer 
verwecktt onder alle de Jo— 
den Doo2 De ſgantſche] we— 
relt: ende eenen opperften 
voorſtander ban de fecte Her 
Pazarenen. | 
6 Die oock gepoogt heeft 

den Cempel te anthenligen : 
welckten fun ooch gegrepen 
hebben / ende nae anfe wet 
hebben willen oa2deelen. 
7 Maer Luſias de Ober 

fte daer overkomende / heeft 
[hem] met graat netwelt uut 
anfe handen wechgebzacht: 
8 Gebiedende fijne befchul- 

digers tot u te Komen: ban 
den welcſten gu feite [hem] 
anderfacht hebbende/ fult 
ſtonnen verſtaen al het nez 
ne waer van lun hem ber 
ſchuldigen. | 
9 Ende oock be Gaden ſtem— 
den her tae/ ſeggende dat 
defe Dingen alfa waren. 

was/begon Certulluê [hem]! ro Mãer Paulus/ als het 
| e 



Cap. 24 

K mnd 

De Handelingen der Apostelen 
de Stadhouder gewencſit 17 Dach na hele jaren ben 

hadde dat Gu faude ſpzeeken ⸗ 
antwosdde/ Dewijle ick 
weet’ Dat gu nu Veire jacen 
ager Hit voſck Hechter gez 
weeft zijt / fo verantwoorde 
ick my ſelven met [des] te 
beteren moet. 
rr Alſo nn kant weten dat 

bet niet meer dan t\uaelf daz 
gen en zjn / Gan dat ick ben 
opgekomen om te aenbid— 
den te Lerujalem: 
12 Ende fn en ebben mu 

nach in den Cempel gebanz 
den tat nemant fp2ekende / 
afte [eenige] t° famenrattinz 
ne des bolck makende / 
nach in de Sunagogen/ 
noch in De ftaùt : 
13 Par {nen Kannen niet 

bewijſen / Haer Gan fp ma nu 
befchulbigen. 

ick geftamen am aeimoeffen 
te daen aen mijn bolck /- ende 
afferhanden. 
18 Waer aber mp gevonden 

hebben gebhenligt zijnde /- in 
den Cempel / niet met volck/ 
nach met beraerte/ eenige 
Loden unt Afien/ 
19 Weicke behoorden [hier] 
voor u tegeniunogdinij te 
zjn / ende [my] te-hefchuiz 
dimen / indien fn net hadden 
tegen wt. — BES 
oo Ofte Hat defe ſelbe ſeg⸗ 

men of ſu eenigh onrecht in 
mp gebonden Gebben /- als 
ictt voor den Maet ſtant: 

or Van ban dit eenigh 
want / t welck ick tiem 
ftaende onder haer / Oer 
de apftandinge Der daaden. 
worde ick Geben ban ulie⸗ 

14 Waer dit beſtenne ick u/| ben geoordeelt. 
dat ick nae dien wegh/ welc⸗ 
Hen ſn fecte noemen / den 
Godt der vaderen alſoo die⸗ 

ao Dar nu Feür bit gehocet 
hadde / ſtelde huſe unt fear 

nende/ Als irck naerder we⸗ 

ne/ geloovende alles dat in tenfchap ban deſen wegh ſal 

de wet / ende in de Prophe⸗ hebben/ anneer Luſias be 

ten geſchreben is: ODverſte ſal afgekamen zijn / 

15 Hebbende hope op Godt/ ſo fal ick Galie Hennifje nes 
tuelcke deſe aactt ſelbe ver⸗ men Gan uüwe faken. 

wachten / dat 'er een opſtan⸗ 03 Ende Gu Hebal den 

dinge der dooden weſen fal/|Gaaftmau ober Gandert dat 

bende der rechtveerdige ens Paulus ſaude bewaert wor⸗ 

de der onrechtbeerdige. ben / en verlichtinge hebo 
16 Ende Bier in aeffene ick [hen / ende dat Gu niemant, 

mu ſelbe / am altijt een onz | ban De fjne en (oude Gelet 

ergerürke canfcientie te heb⸗ ten [hem] te dienen / ofte 
ben bu Godt ende de menz|tat hem te kamen, — 

ſchen. 24 Ende na ſammige ie 
Ees 
* 
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Felix daer gekomen zijnde 
het Daufitla fin tuijf/ bic een 
Gabinne Waf / onthaodt 
Paulum / ende hande hem 
tan het geloove in Chriſtum. 
25 Ende al hu handelde 
ban rechtveerdighent / ende 
matiabeut / ende [van] het 
toeſtamende oordeel / gelig 
ſeer bezeert geworden zijn⸗ 
de / antwoordde / Vaag dit⸗ 
mael gaet henen/ ende als 
ick gelegenen tijt ſal hebben 
beſtomen / ſo fal ick u tat 
ma roepen : 
26 Ende te gelijck aack ho⸗ 

gende dat hem Lan Paula 
melt gegeben faude worden;/ 
3 dat hu hem losliete: 
Waeram hu hem vdocſ dicſt⸗ 
maelf antbaadt / ende fp2ackt 
met hem. 
27 Maer alf twee jaren ber: 
vult laren / ſtreegh Felix 
Porcium Feſtum in fijne 
plaetje / ende Felix \uilieude 
ben Gaden gunite Geluijfen / 
liet Paulum gebangen. 

Pet 25. Capittel. 
| dan ín de provincie 

gekomen zijnde / gingh 
ua deie dagen ban Ceſareen 
pes Jeruſalem. 
Ende de Hoogepzieſter/ en⸗ 

be de voornaemſte ber Joden 
rſchenen Loa? Gem tegen 

Paulum/ ende Baden hem : 
3 Segeerende gunſte tegen 
hem / op dat Gn hem faude 
doen Komen te Jeruſalem: 
fende] leggende vene fanc/ 

hal 

am hem op Den wegh am 
te brengen. 
4 Doch Feſtus antwoord⸗ 

de/ dat Paulus te Ceſareen 
bewaert wiert/ ende Dat 
bu ſelbe haeſt [derwaerts] 
ſaude verreyſen. 
5 Die dan/ fende hn/ ander 
ukonnen/ dat fn mede afz 
renfen / ende fa daer net on” 
behoozrlicſts in defen man if / 
dat ſu hem befchuldigen. 
6 Eñ als hu onder haer niet 

meer als tien Dagen overge: 
bracht en hadde / quam hu 
af nae Cefareen / ende dek 
anderen daegs op den Rech— 
terftael geſeten zijnde be— 

hu dat Pauſus ſoude 
[voort gebracht worden. 
7 Ende als hu daer geſkto— 
men was / (tanden De Joden/ 
Die ban Jeruſalem afgeka- 
men waren / rontom [hem] / 
bele ende ſware beſchuldin⸗ 
gen tegen Paulum voozt— 
b2engende / Die ſu niet cu 
tanden bewijſen. 
8 Dewile Gn verantwoor⸗ 

bende fende / Ach en hebbe 
nach tenen de wet der Jo— 
den/ nach tegen Den Cem— 
gel nach tegen den Keyſer 
net geſondigt. 
9 Maer Feſtus willende 

den Joden gunſte bewijſen/ 
antwoordde Paula ende ſen⸗ 
de/ Wilt gu nae Jeruſalem 
opgaen/ ende aldaer voor 
mr ober deſe Dingen geoor⸗ 
deelt morden? | 

Io Ens 



vangen gelaten : 

Lap. 25. De handelingen Her Apaftelen. | 

zo Ende Paulus ſende / Icit woordde / dat de omennen 

ſtae vooz den Lechterſtoelde gewoonte niet en hebben 

des Lenfers / daer ict ge⸗ eenigen menfche uut gun— 

gagdeelt moet worden: Den fte ter baat oer te neben / 

Goden eu hebbe ict peenjeer De beſchuldigde De bez 

aurecht gedaen / gelijct gu fchuldigers tegenwoordigh 

nackt feer wel leet. heeft / ende plaetje ban 

rr Want indien ick onrecht verantwoordinge gekregen 

dae / ende wet Def doots heeft aber de beſchuldinge. 

weerdigh gedaen hebbe / ick) 17 Als ſy dan gefamentlickt 

en \uengere niet te ſterven; alhier geſtomen Suaren/ fa 

maer indiender niet en is | beun ick / geen untſtel nemen: 

van ’t gene Daer Gan befe mu |ue/ des ſdaegs] Daer aen ap 

befchuidigen/ facen Hannies den Wechterftoel gefeten / 

mant mm Gaer uut gunſte ende beval dat de man faude 

overgeven. Ick beroepe nit [voort Igebꝛacht worden. 

op Den Keyſer. 18 Oer welcken / De be— 

ie Dae antwoordde Fes⸗ ſchuldigers [hier] ftaende/ 

tuê / alg Gu met den Haet gez |geen fate en hebben voort⸗ 

ſproſten hadde: Debt gu U nebzacht/ daer ban ick ver⸗ 

op Den Útenfer beroepen 2 moedde: 

Gu ſult tot ben Kenſer maen.) 19 Maer hadden tegen 

13 Ende als eenige Dagen (hem eenige vrꝛagen ban Har 

voorbugegaen aren / quaz | Ten Godtsdienſt/ ende Lan 

men be Soningh Anrippa ſekeren Jeſus die geſtorven 

ende Bernice te Ceſareen/ was/ welcken Paulus ſen⸗ 

am Feſtum te begroeten. |De te leven. 
14 Ende doe fp aldaer bele | 20 Ende alg ick over De on⸗ 

dagen overgebracht Gad derſoecktinge ban deſe falte in 

den / heeft Feſtus de ſalten twüffelinge was/ ſende ick/ 

Pauli aen den toningh Gers |of hu wilde gaen nae Jeruſa⸗ 

haelt / ſeggende / [Hier] is lem/ ende aldaer over deſe 

een felter man Gan Felix nez | dingen geoagdeelt worden. 

or Ende als Paulus hem 
beriep/ dat men hem tat de 

enniffe dek Keuſers bewa⸗ 

ren ſoude / fa hebbe irk hes 

volen / dat Gu bewaert fans 

de worden ter tijt tae/ Dat 

ict hem tot den Kenger ſen⸗ 
den ſaude. | F 

22 Enz 

15 Om wiens wille / als ick 
te Jeruſalem was / De Ober: 
prieſters ende de Ouderlin⸗ 
gen der Joden verſchenen/ 
begeerende vonniſſe tegen 

16 Aen dewelcſte ickt ante 
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aa Cube Agrippa fende tot tegen reden / eenen gevan 
Feſtum / Acht tilde aactt felz 
ve Dien menfche (wel) hans 
ren. Ende Gu fende / Mor⸗ 

gen fuit qu hem haaren. 

— 

23 Dek anderen daegs dan 
als Narippa geïtomen was / 
—* ror ae groote 
pracht / ende als ſn ingegaen 
waren in het Rechthuns met 

genen te fenden / [ende] niet 
aack de befchulbingen bie te- 
gen hem zijn/ te ennen te 
negen. 5 

Det 26 Capittel. 
Nde Agrippa fende tat 
Paulum / Het ik u ge— 

ao2foft voor uielten te ſpre⸗ 
ken. Doe ftrechite Paulus 

be Overſte ober dunſent / de hant unt / ende verant— 
ende de mannen Die de booze woordde hem [aldus]: 
maemfte Ber ſtadt waren /| o Ick achte mu ſelben ge— 
wiert Paulus door Feſtiſuchigh/ ao Uoningh Agrip— 
bevel [voort Igebracht. pa / dat ict mu heden toog u 
24 Ende Feſtus fende / [fat verantwoorden/ Lan al- 

Agrippa Vaninnh / ende 
gu mannen alle Die met ons 
[hier] tegenwoordigh zijt / 
mt fiet deſen / Lan \melckten 
mu de gantſche menigte der 

{eg Daer ober irſt ban be Jo⸗ 
ten beſchuldigt wozde. 
3 Allermeeſt dewüle ick 

meet’ / dat an Keuniffe hebt 
tan alle gewoonten eit vra⸗ 

Laden heeft aengeſproſten /| gen / die ander be Goden zjn. 
bepde te Jeruſalem ende Daerom Linde ick u dat ar 
bier/ rorpende dat hu niet [my lanckmoedelick haat. 
meer en behoort te Teven. 
25 Maer ickt be banden heb⸗ 

bende dat hu niet def boots 
weerdigh gedaen en hadde / 
ende dewile hy oock ſelve 
hem op den Keyſer beroe— 

| pen heeft / hebbe beftaten 

Le $ 
| TE 

em te ſenden. 
26 Dan welcken ick niet fez 

en hebbe aen den Heere 
chrijven: daerom hebbe 

icſt Gem voor ulieden voort⸗ 
gebrzach dg 
ianingh Uarippa/ op dat 

iclt/ na gedane onderſoeckin⸗ 
te fch2ijken. 

Want bet dunckt mu Su ik 
- 

4 Mijn leven han Lan Der 
jonckhent aen/ Het weſcke 
ban den beginne onder mijn 
volcſt te Jeruſalem geweest 
if / Weten alle be Goden: 
5 Als die ban ober lange 

mu re vooren gekent Geke 
ben / indien ſp't wilden ge⸗ 
tingen /) dat ick nae be be⸗ 
fthenvenfte fecte ran onfen 
Godtsdienſt/ [als Jeen Pija- 
riſeer geleeft hebbe: 
6 Ende nu ſtae irk ende 
wa2be geoordeeit overde ho⸗ 
pe der belofte / die ban Godt 
tat de vaderen geſchiet If : 
7 —— — twaelf 

2 rz 



Lap. 26, De Wandelingen der Apofteien. | 
geflachte gedueriglick nacht|gene bie met mp rengben 
ende dagh [Godt] dienende |omsthijnende. J 4 
verhapen te Bomen: oberf 14 Ende als tn alte ter 
welcſte hope ict / a o Koningh aerden nebergebatten Waz 
NVarippa / Gan De Joden ren/ hoozde ick eene ftem- 
wozde befchuldigt. [me tat my fp2ekkende/ ende 
8 Wat? Woet het bj ulte- ſeggende in De Webzeeufche 

ben ongelooflick geoordeelt / tale/ Saul/ Saul/ wat 
Bat Godt de dooden op⸗ vervolgt on muz Het ikunu 
weckt? hart tegen De perickels de 
9 Get mennde waerlickt buverſenen te ſſaen. 
muſelven / dat irſttegen den) 15 Ende ick ſeude Wie zijt 
name Jeſu van Nazarethgu Deere? Eñ hu ſende / Acht 
vele wederpartijdige Dingen ben Jeſus dien gu verbolgt. 
moeſte doen. 16 Maer recht u op ende 
10t Welck ict dockt gedaen |ftaet op uwe voeten: Want 

hebbe te Jeruſalem; ende ickſt hier tae hen ick u verſche— 
hebbe vele ban de Genlige in [nen om u te ſtellen tat cen 
be gevanckeniſſen geſſöten / dienaer ende getunge der 
De macht van de Overpzeie-⸗ dingen bende Die qu geſien 
ſters ontfangen hebbende: hebt/ ende in welcke ick u 

ende als fn omgebzacht wier⸗ [nogh] fat berfchijnen : 
den / ftemde ick Iet toe. 17 Verloſſende u Lan dit 
rr Ende doozr alie de Sue |Lalct/ ende [van] de Bere 

naganen hebbe icltfe Dichte |denen/ tat dewelcke ick u 
mael geftraft / ende gedwon⸗ [nu fende / J—— 
gente laſteren: ende hoven) 18 Om hare oogen te ope: 
maten tenen haer woeden-nen / ende [haer] te hetere 
be / hebbe icſtſe vervolgt ren ban de dunſterniſſe tat 
oacit tat ín De bunten[lant-fhet licht / ende [van] de 

_-fche] ſteden. macht dek fatans tat Gat: | 
re Waer ober vock als ict jop Hat jn Lergebinge der 

nae Damascum reysde / met ſonden ontfangen / ende een 
macht ende faft/ welcke erfdeel onder de gehenligde /_ 
Fick] van be Oberpzieſters daa? het gefoabe in mu. 
Fhadde]/ 19 Oaeram/ a Honingh 
13 Sant ick/ o Koningh/ Agrippa / en Ben ict dat 

in t midden Lan ben dagh |hemelfch Geſichte niet ans 
op Den wegh een Licht boe gehoorzſaem getweeft: 
ven den nlantz Der fanne /| eo Maer hebbe cerft den 
van ben Hemel mu ende De genen Bie te hie 

ren 

es dj 
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ren /ende te Gerufalem/ enz 
EE eee lane tan {uz 
ù ende Den Heudenen a/ 
—— dat ſu haer ſou⸗ 

beteren/ ende tat Godt 
beſteeren / wercken doende 
ber beſteeringe weerdigh. 
„ar Om deſer fakten wille 
hebben mu de Gaden in den 
Cempel gegrepen / ende gez 
noogt om te beengen. | 
„2e Dan hulpe ban Godt 

Ld 

verſtregen hebbende / ſtae 
ic tat op deſen dagh / bez 
tungende bende Klenn ende 
groot: niets ſeggende bun⸗ 
ten het gene de Propheten 
ende Moſes geſproſten heb⸗ 
ben dat geſchieden ſoude: 
23 [Namelick] dat de Chꝛi⸗ 

ſtus lijden maeite / ende Dat 
hu de eerfte unt De opftan: 

Cap. 27. De Handelingen der, Apoſtelen. Fol. 159 

en geloove niet Dat hem uet 
ban deſe Dingen verbozgen 
is/ want dit en is in geer 
nen hoeck gefchiet. 
27 Gelaaftan/ o Koninoh 

Norippa / He Propheten? 
Actt leet’ dat guſe gelooft. 
28 Ende Agrippaſende tot 
Paulum / Gnbeweegt mu bn: 
nae een Chꝛiſten te worden. 
og Ende Paulus fende / 

Ach Wenfchte twel ban Godt / 
dat / ende bunae ende ge— 
heelick / niet aleen qu / maer 
docſt alle die mu heden hoo— 
ren / ſaodanige wierden ge— 
lijcſt als ict ben/ untgeno— 
men deſe banden. 
z30 Ende als hu dit gefent 

hadde / ftont de Koningh 
op/ ende De Stadhouder / 
ende Bernice / ende Die met 

dinge Der dooden zijnde /| Haer gefeten waren: 
een licht faude verſtondigen 
befen Golcke / ende den 
Hendenen. 

31 Ende aen eene zijde ge— 
gaen zijnde / ſpralten ín tat 
malkanderen / fengende / 

as Ende alt Gu deſe din⸗ Deſe meniche en doet niet 
gen tot verantwoordinge des daots ofte Der handen 
zacht / fende Feſtus met 

araater ſtemme / Gu vaeft / 
aule : de groote geleert: 
ent beengtu tat vaferne. 

25 Maer hufende / Aci en 
raſe niet machtinfte Feſte/ 
maer ickt ſpreſte moorden 
bran waerhent / ende van cen 
geſont berftant. 
26 Want de Lroninuh tweet 

ban defe dingen / tat welcken 
— t benmoebighent ge⸗ 
bruuckende ſpreſte: want ich 

weerdigh. 
32 Ende Agrippa fende tat 

Feſtum / deſe menfche ſton— 
de losgelaten worden/ in— 
dien ha hem op ben Keuyſer 
niet en hadde beroepen. 

Det 27. Capittel. 
Nde als Het beſloten 
was/ dat lun nae Ita⸗ 

lien fauden afvaren/ Icber- 
deu fm Paulum / ende cenine 
andere gevangene aber / acn 
eenen Hooftman over hans 

® 3 Bert / 



Zap. 27. De Gandelingen der Apoſtelen. 
Bert / met name Julius /j Schoonehavens / daer be 
han de Keyſerlicke bende, ſtadt Laſea naebp was. — 
2 Ende up ineen Adramut⸗9 Ende als bele tijt verloo⸗ 

teniſch Schip gegaen zijnde / pen / ende de vaert nu ſor⸗ 
alſa tun de plaetſen langs gelickt was/ om dat oacf 
Aſien bevaren ſauden/ voe⸗ de vaſten nu boorbu waë / 
ren wu af: ende Ariſtarchus vermaendeſe Pauſusßs 
be Macedonier ban Ches- ro Ende fende tot haer / 
falaunica was met ong. Mannen / ick fie dat de 
3 Ende des anderen ſdaegs] vaert fal geſchieden met hin⸗ 

guamen wu aen te Sidon. der ende graate fchade niet 
Ende Julius vriendelick met falleen Gan be fadinge ende 
Pautalyandelende/liet[hemjfhan het fchip / maer aack 
toe tat be Geienden te gaen /f ban ans feben. 
am [van haer] beſorgt tel rr Doch be Baaftman nez 
worden. ldafde meer den ſtierman 
4 Ende han Daer afgevaren fende ben ſchipper/ ban ’t ge⸗ 

zijnde / voeren fun onders [ne ban Paula gefent wiert. 
Cupzen Genen/ am dat de | 12 Ende alfa de haben an: 
winden [ons] tegen aren, | gelegen was om te overwin⸗ 
5 Ende De zee Die langs teren / hondt het meerder 

Cilicien ende Pamphulien | [deel] geraben aackt ban daer 
is / daorgevaren zjnde/ qua⸗ fte baren/ of ft eenigſins te 

{un aen tat Mura in Phenix Konden gentomen 
urien. Ì um te overwinteren / zijnde 
6 Ende de Hooftman albaer een haben in Creta/ ſtrec⸗ 

een fchin gebonden hebben: [Kende tenen Het zundweſten 
de ban Alexandzien / dat nae |ende tegen het naazdtueften. 
Sralien voer/ Dede ons inf 13 Endealja He zunde wint 
het ſelve obergaen. ſſachtelick waende / mennden 
7 Ende als wu Gele dagen ſu haer voornemen Gerkre- 

langfamelick voortvoeren/ gente hebben / ende afgeva—⸗ 
ende naeuwlicks tegen ober fren zijnde zeulden ſy dicht 
Cnidus gekomen aren /|haa2 bn Creta Genen. 
abvermits het ons De uint) 14 Maecer niet fange Haer 
uiet toe en liet/ fa baeten (na ſſoegh tegen Het felve een 
‘un ander Creta Genen tegen | ſtarmwmint/ genaemt Eura 
ober Salmane. ciudon. 
3 Ende het ſelve nacutulickk| 15 Ende als het ſchip daer 
voorbuzeulende / Juamen lux mede wechgerucktt wiert/ 
ineen ſekere plaetje genaemt fende niet en hande tegen den 

int 
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wint opzenlen / gaven Waf ee Doch als uu vermane 
het ap ende dreven henen. ick ulieden goets moetk te 

16 Ende loopende onderfzĳjn: want baer en fal geen 
een ſeker eplandekten / ge⸗ verlies geſchieden van [ye⸗ 

Ment Clauda/ en Tanden | mants] ſeven onderu/ maer 

fun naeuwlicſts des baats|alleen ban bet fchip. 

machtig worden. 23 Want defen feiven nacht 
17 ®en welcken opgebaett | Geeft ba mu geftaen een En⸗ 

ebbende / gebeuuckten ſungel Gadts/ luienk ickt hen / 

alle} behulpfelen/ Bet chip | welcken oackt icht diene/ 
andergozdende: ende atfafn| e4 Seggende / En vreeſt 

bzeesden dat fap de [droog-|niet/ Paule; gu moet voor 

te] Suatië vergallen fauden/jden Keyſer geſtelt worden: 
fretten ſu het zeml / enbejende fiet / Godt heeft u ge— 

deeven alfaa henen. fchoucken alle die met u 
18 Ende alfa np ban 'tj baren. 

antmeder geweldelick geflin| 25 Daeram zt goets 

gert wierden / Deden ft des moets / Mannen: want ick 

dolgendenfdaegs Jeenen unt⸗ geloove Gode / dat het al— 

worp; faa zĳn ſal/ gelĳjckertuijg 
19 Ende den derden ſ(dagh] het mu gefent if. 

wierpen wu met anfe enge | 26 Doch uu moeten op EEN 

ne handen Hes ſchips gercets| (eter enlant vervallen. 
ſchap uut. 27 Als nu be beertiende 
oo Ende alt noch fanne|nacht gekamen fuas / alfa 

nach gefternten eu Gerfche- | tun in de Adziatiſche zer herz 

neu at hele hagen / ende geen fuaerté ende derwaerts ge— 
ler onweder [ons] dzuck⸗ | beeben wierden / autrent het 

te / fa wiert [ons] voorts | midden Dek nachté / ver— 

alte hope / van Behouden te) maedden De fchiplieben dat 

waden / benomen. haer eenigh lant naerberde. 

ar Ende al men Tangen 0 28 Ende het dieploot unt⸗ 

tĳtfander eten geweeſt was / geworpen hebbende/ von— 
dae ſtont Paulus [op] in 't den fn twintig vademen: 

midden van haer / ende ſen⸗ ende een wennigh voortge— 

de / @ mannen / men bez garen zijnde / wierpen fn We” 

hobrde mu iel gehoor ge-|deram Het dieplaat uut / en” 
geven te Gebben / ende Lande Ganden viftien vademen. 

Treta niet afgevaren te zijn /| o9 Ende bzeefende dat fl er 
ende dit hinder / ende defe . | gens op Garde plactfen Ler- 

fchabe berhaent te hebben: ballen machten / wierpen fu 
© 4 er 

% 



Cap, 27. Ve Baudelingen Der Apafteten. 
bier anckers ban het achter⸗/ 37 My maren uu in- Get 
ſchin unt / ende wenichten | fchip in alles twee hondert 
dat het dagh wierde. ſes en tſeventigh zieſen. 
zo Maer als de ſchiplieden 39 Ende als fn met ſpijſe 

ſachten unt het fchip te vlie-⸗ verſadigt waren/ lichteden 
den/ ende den boodt nederlie- | fu Bet fchin/ ende wierpen 
ten ín De zee / onder Den fchijn | het koorn vat in De zee. 
als afſn unt het booofchipde| 39 Ende doehet band wiert/ 
anckeré fauden unth2engen /|en kenden fu het lant niet : 
31 Sende Paulus tat den | maer ft merckten eenen ſeſte⸗ 
Hooftman / eñ tat de Krijgg-|ten inham bie eenen acher 
knechten / Indien defe in het | hadde/ tegen den welcken fu 
ſchin níet en Blijven / qu en | gevaden banden / fa fit fan: 
font niet behouden worden. den / Het ſchip aen te fetten. 
32 Dae hieuwen de ſtrijgs⸗ 40 Ende als ſu De anckers 

finechten De tauwen af Gan | opgehaelt habben / naven 
hen boot / ende lieten hem) fu [het fchip] be zee over / 
afvallen. met eenen de roerbanden 
33 Ende ondertuſſchen dat losmaſtende: ende Het ra 

het dagh faude maden / Herz zepl nae Hen int opgehaelt 
maende Paulus [haer] alle/ hebbende / hielden net nae 
dat ſu fauden ſpijſe nemen: den oever toe, 
endefende/ Wet ik heden bel ar Maer vervallende op 
beertiende dagh dat on bere | een plaetfe bie de zee aen benz 
tuachtende blüft fander eten/ De zijden hadde/ fetteden fu 
ende niet en hebt genomen: het ſchin baer op: ende het 
34, Daerom vername ict u voorſchn Laftfittende bleef 

ſpüſe te nemen ; want bat|anteineentickt / maer het 
dient tat uwer behoudinge. achterſchip Geacht van ’t ge⸗ 
want niemanden ban u en weit der baren. 
ſal een haur ban den hoof— 42 Oe raetflanh nu der 
de Gallen. krijgslieden was/ dat ín de 
35 Ende als hu bit nefegt|gebangene fauden Hoaden / 

ende taat genomen bhabbe/|ag Hat niemant ontſwom— 
dancitte bn Godt in aller temen zijnde en faude ante 
genfvoa2dinhent: ende [’tfel- vlieden. 
ve) gebrzoſten hebbende hes) 43 Maer de Wooftman / 
gan Gu te eten. _{uilfende Paulum behouden/ 
36 Ende fp alle goets maeti|helettede haer bat banner 
gewozden zijnde / at / ende Geval dat de nez 
aac ſelve ſpijſe. ne Die ffwemmen Handen / 

haer 

À. 

1 



| 

| 

| 

haer verft ſauden aftwerpen / 
ente te tande ſtamen: 
44 — werd Eerd: 
ge ap plancken / ende ſom⸗ 
mige ap eenige [ftucken] tan 
tſchp. Ende alfaa ik ’t ge⸗ 
fchiet dat ft alte behouden 
aen t lant gekomen zijn. 

“Pet 28. Capittel. 
Poe alt fm ontkomen 

Ewaren / doe berftonden 
fn dat het enlant Melite biet. 
2 Ende be Barbaren Dez 

weſen ons geen gemeene 
getendelickhent. Want een 
grüot vuer öntſteſten heb⸗ 
bende / namen ft ons alle in/ 
am Ben regen die overguam/ 
ende om De ſtoude: 
3 Ende als Paulus eenen 

haap rĳferen Gpeengeraent 
ende op Get vner gelent had⸗ 
be / guam Daer een adder 
uut door de hitte / ende vat⸗ 
tebe fijne hant. 
4 Enbealé be Barharen de 

heefte fagen aen fijne haut 
hangen / ſenden fu tot malz 
anderen / Defe menſche if 
gewiſſelick een dootſlager / 
welcken He wralte niet en 

Cap. 28. De Handelingen ber Apoſtelen. Fol, 161 
dat geen ongemackt ober 
hem en quam / werden fn 
berandert / ende fenden dat 
Gr een godt was. 
7 Ende hier ontrent deſelve 

plaetſe hadde de voornaemste 
ban ’t emlant met name Pu⸗ 
blius [fijne] lanthoeven: die 
angontfingh/ ende dzie Daz 
men vriendelickt herbergde. 
8 Ende het gefchiedde dat 

de Lader ban Publius/ met 
faa2tfen ende ben rooden 
{aap Gevangen zijnde/ te 
bedde lagh: tat den weſcken 
Paulus inning / ende als 
hu gebeden hadde / lende hy 
be handen op hem / ende 
maeckte hem gefant. 
9 Als dit dan geſchiet was/ 

guamen oock tat hem de an” 
dere Die Franckheden had— 
den in Get enlant/ ende wier⸗ 
den geneſen. 
ro Die ank oack eerden met 

gele eere ende als Wu ver— 
treciten fauden / beſtelden fj 
Cons] ’t gene ban noode lag. 
rr Ende na deie maenden 

toeren fun af in een fchip 
ban Nferandzien/ dat in 't 

tet feben/ Haer Gu uut de |eplant overwintert hadde / 
zee autſtomen if, hebbende tat een teectten / 
5 Waer hu fchuddede Het | Cafta2 en Pollur. 

heeft af in Get bper/ ende) ro Ende al an tot Syracu⸗ 
en leedt niet quaets. 

at hj pſwellen / ofte 
terſto 
Maer als fu 
wacht hadden / ende fagen !ÉÉnen oe wint 

5 

14 

fen aengeſtomen ‘waren / kies 

13 Pan waer wy omme 
6 Ende fu Bertuachteden ven tun [aldaer] zie Danen. 

d ——7 | 
ant nt doot nederbalien. Haeren / ende gquamen aen 

fange Herz |tot Bhegium: ende alfa na 
zund 

wert / 



Cap. 28. De Handelingen ber Apoſtelen. En 
tuert / guamen up Den tluee:, [fulcks]tegenfpeaken/tuiect 
ben dagh tat Puteolen. ickt genoatfaeckt mu op ben 
14 Alwaer fun Gooeders) Kenſer te beroepen: [doch] 

vonden / ende wierden ge⸗ niet als of ick net hadde mijn 
beden ſevyen dagen bn haer bolck te beſchudigen 
te blüjven: ende alſoo gin⸗ oo Om defe odorſaſte ban 
gen fun nae amen. hebbe icft u bu my geroepen/ 
15 Ende van Haer qua- om [ute ffen/ ende aen te 

men De Hoeders / ban onſe ſpreſten: Want ban megen 
falten gebaat Gebbende /| de Hone Iſrabls ben ick met 
ans te gemoete tat Appii⸗ deſe keten omvangen. 
mercit/ ende de Dzie-taier-) or Maer fu ſenden tat 
neu: welcke Paulus ffende/[hem / Wu en hebben nach 
danctte bu Godt / endel brieven u aengaende Han 
greep eenen maet. Indea ontfangen: nach nez 
16 Ende Doe fun te Kamen | mant tan de beaederen bier 

geſtamen Suaren / gaf bel gekomen zijnde en heeft ban 
Dooftman De gevangene) u pet guaets gebaoùdfchaut / 
ger aen Den Ôberften des ofte nefpeaken. 
legers: maer Paula fuiert| oo Maer Mn begeeren mel 
toegelaten op hemſelven te van ute hooren wat qu gez 
maanen met Den Hrijggr| voett:want wat bat befe fecte 
knecht die hem bewaerde. |aengaet/ ons is bekent / 
17 Ende het geſchiedde na datfe overal tegengeſproſten 

drie Hagen / dat Paulus t' ſa⸗ woꝛt. 
meurien be gene die de voorz⸗ 23 Ende als ſn Gem eenen 
naemſte Der Joden waren: dagh geſtelt hädden/ qua- 
Ende als fn t° famengektas | mender Gete in [fijne] Wmoan- 
men waren / fende hu tat) nlaetfe: den welcken bu bet 
haer / Mannen Gzoederd /|Vsoninckrijcke Godta unt 

Ick Die niets gedaen en hele | lende / ende betungde / ende 
be tegen Get bolck/ ofte de | poonde haer te beſegen tat 
vaderlickte gewoonten/ hen|bhet gelsove Tefu/ Lende 
gebonden unt Yerufalem)unt de wet Moſis ende de 
avergelevert ín de handen) Peapheten/ ban ’É ma2gens 
der KRomennen. vroegh tat den avont toe, 

18 Deluelcke mn onder} 94 Ende ſommige getaof- 
facht hebbende/ wilden [my]{ ten wet het gene dat geſegt 
laslaten / am dat geen ſchult wiert maer fammige en 
dek boats in my en was. gelaafden niet. RE BE, 
rg Waer alt de Gadenl 25 Ende tegen malkanderen 

anz 
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| & zijnde en tn ſu: De Sendbrief des Apoſtels 

—— [dit één woort PAULI aen de 
geſeüt hadd lick, 
wel bet enige —— ROMEYN

EN. 
Pet Eerſte Capittel, 

gefp2okten doa? Eſaiam Den 

Prapteet totonfe vaderen / Autus, een Dienft- 

26 Semgende / Gaet Genen fnecht Jeſu Chaifti / 

tat bit balck / ende feat / een geroepen Apoſtel / 

met det gehoor fuit gu hoo⸗ afgeſondert tot het Euan- 

ren / ende geenfing verſtaen: gelium Goûts / 
a Bet welck hu te vooren 

beldoft hadde doa2 ſüne ende ſiende fuit maffen / en⸗ 

de geenſins bemercken. 
ProuGeten/ in de henlige 

Schriften /) 
27 Want Het herte deſes 

voicks is dictt geworden / eu⸗ 
3 Van ſünen Sone/ (Hie 

geworden if wat Den zade de met He oaren hebben ſy 
ſwaerlick gehoort / ende hare 

dogen hebben fn taegedacn ; Dabvids / nae ben vleeſche: 

4 Die krachtelick beweſen 

is te zijn De Sone Godts/ op Dat ſu niet te eeniger tijt 

met de oogen en fauden fien / 

enbe met de ooren Gooren/fuae Den Geeft der Henlig- 

endemet Get Herre verſtaen / makinge / uut de opftandin: 

ende fi haer Gekseeren / enbe|ge der baaden /) ſnamelick] 

ich hare geneſe. Jeſu Chꝛiſto onfen Deere : 

28 Pet zu dan beltent/dat) 5 (Door welcken up heb⸗ 

pe ſalighent Godts den Heu | ben ontfangen genade / ende 

venen gefanden if / ende He |Het Apoſtelſchap tat Her 

ſelve ſullen haaren. hoorſaemheut des veloofs 

20 Ende al Gu dit geſegt | onder alte De Herdenen / 

hadde / gingen te Joden baar fjnen name. 

ech / bele twiſtinge heb⸗ 6 Onder weicſte pu oock 

bende onder malſtanderen. zijt / gergepene JeſuChziſti.) 

zo Ende Paulus bleeftwee7 iten die te Komen zijt / 

geheele jaren in fijn eygen geliefde Godts/ Lende] ges 

gehuerde wooninge: ende roepene heylige: genade zu 

antfiunt alle die tat hemu ende Gede Gan Godt on: 

guamen : [fen Vader/ ende ben Deere 

sr Pꝛeediſtende Get Liar Pe. Jeſu Chꝛiſto. 
ninckrjcke Godts/ ende 8 Eerſtelickt dancke ick 

eerende ban den heere Le-|mijnen Godt door Jeſum 

fu Chaifta metatie vrumoe⸗ Chriſtum ober u allen / 
bigheut / onverhindert. dat uw geloove berkkondias 

ort 



Cap. Tr. 

Wwazt in oe geheele werelt. 
9 Want Godt ik mijn getun⸗ 
ge / welcken ich diene ín mijz 
nen geeft/in het Euangelium 
ſijns Soons / hoe ick fander 
nalaten uwer gedencſte / 
ro Ae tijt in mijne gebe⸗ 

den biddende/ of mangelickt 
mu nogh 't eeniger tijt goede 
gelegenheut gegeven wierde 
daa? ben wille Godts am tat 
ulieden te Kamen. | 
rr Want ick verlange am u 

te fien / op Dat ict u eenige 
meeftelichke gabe machte mez 
dedenlen / ten eunde gu bere 
tercht faudet mazden : 

‚ re ®Datik/ om mede bere 
traoſt te worden onder u / 
daa? het onderlinge geloove/ 
ina het uwe ale het mijne. 
13 Doch icſkt en uil niet dat 

uanbekent zy / broeders / dat 
ick menigmael voorgenomen 
hebbe tot u te amen / (ende 
aen tat nach toe verhindert 
geweeſt /) op dat íckt aackt 
ander u eenige vrucht faude 
Gebben / gelijck als oock onz 
der de andere Genderen. 
14 Bende Beiecken ende 

Barkharen / Lende wijfen 
ende anwüſen Gen ickt een 
ſchuldenaer. 
15 Alſoo 't gene in mu is/ 

dat is volveerdigh am u oocſt 
die te Kamen zijt / het Euan⸗ 
gelium te verkondigen. 
16 Want ict en ſchame mu 

deg Euangeliums Chäiſti 
niet: Want het is een ſtracht 

De Sendbꝛief Pauli 4 
Godts tot falinhent een pes 
gelickſt bie gelooft / eert den 
Gade / eit [oock Joen Grieck. 
17 Want de rechtveerdig⸗ 

heut Godts wort in ’tfelbe 
geopenbaert unt geloove tot 
geloove: gelijckt geſchzeven 
is/ Maer De rechtveerdige 
ſal unt den geloove leven. 
18 Want de toorne Godts 

wort geopenbaert van ben 
hemel ober alle godtloos⸗ 
hent ende ongerechtighent 
der menfchen/ [als] die de 
waerhent in ongerechtig— 
hent t° onderhouden. 
Ig Obvermits het gene ban 

Godt kennelick is/ ín haer 
openbaer is: want Godt 
heeft het haer geopenbaert. 
20 Want ſüune onſienlickte 

dingen worzden ban de ſchep⸗ 
pinge ber werelt aen / unt de 
ſchepſelen verſtaen eñ door⸗ 
fien / Bende fijne eeuwige 
kracht ende Goddelickhent/ 
op dat fn niet te verontſchul⸗ 
digen en fauden zijn. 
ar Omdat ſu Bodt kennen: 

de/ [hemJalg Godt niet en 
hebben berheerlickt ofte gez 
danckt: maer zijn verndelt 
geworden ín Gare overleg: 
minnen/ ende haer anberz 
ſtandigh Gerte is verdun— 
ſtert geworden. 
oo Haer untgebende Laag 

wüſe/ zjn ſu dwaes ge— 
wozrden: | 
23 Ende hebben de heers 

lickheut ded onverderflicken 
Godts 
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| Cap. 2. 

Godts Lerandert in be gez 
lijckeniſſe eenes beelts Lan 
een verderflickt menſche 
ende ban gevogelte/ ende 
van viervoetige / ende ſtrun⸗ 
pende [gedierten |. 
ay Daeram heeftfe Godt 

aack overgegeven in De be⸗ 
geerlickheden harer herten 
tat onrennighent / am hare 
lichamen onder malſtande⸗ 
ren te ant-eeren. 
a5 [Als] die be maerbhent 

Goͤdts verandert hebben in 
be leugen / ende het ſchepſel 
ge-eert ende gedient Gebben 
doven den Schepper / bie 
te peijfen is in Der eeuwig⸗ 
heut/ Amen. 
26 Daeram Heeftie Gott 

overgegeven tot oneerlicke 
bewegingen. Want oock 
hate vrouwen hebben bet 
natuerlicht gebruuckt veran⸗ 
dert in het [gebruyck] te— 
gen nature, 

27 Ende insgelijcks oackt 
de mannen nalatende het 
natuerlictt gebruyucktt der 
vꝛouwe / zijn verhittet gez 
worden ín harten luft tegen 
malkanderen / mannen met 
mannen fchandelickhent be⸗ 
drijvende / ende De vergel— 
biete gan hare divalinge / 
die [daer toe] behoorde / in 
haerfelben ontfangende. 
8 Ende gelict het haer 

niet goet medacht en Heeft 
Godt in erkenteniffe te hour 
den / fa heeftfe Godt overs 

aen De Famennen. Fol. 163 

gegeven in eenen verſteer— 
den fin/ om te doen dingen 
die niet en betamen. 
ag Vervult zijnde met al- 

íe angerechtighent/ hoere— 
rne / booshent / gierighent/ 
uaethent: bal ban nijdig: 

Bent / moa2t / tíuift/ hes 
beonh/ guaetaerdigbent. 
30 Oo2blafers / achterklap: 
pers / haters Godt / fma- 
berg / hoovaerdige/ lact- 
duncſtige / vinders ban quar 
be dingen / Den ouderen on⸗ 
gehoorſaem/ 
31 Onverſtandige/ ber” 

bontbreſters / ſonder na— 
tuerlickte liefde/ anverſoen⸗ 
lickte/ anbarmhertige/ 
ze Dewelcke Haer ft het 

recht Godts tueten / ([na- 
melick] bat de gene die fulc- 
ke dingen Doen/ Des doots 
weerdigh zijn /) niet alieen 
deſelve en doen / maer oactt 
mede een welgevallen heb— 
ben in de gene dieſe doen. 

Het 2. Capittel. 
Aerom en zijt gu niet 
te verontſchuldigen / a 

menfche / wie qu zijt / Die [an- 
dere Joazdeelt. Want daer in 
gu eenen anderen aagdeelt / 
beroozdeelt gu ufelben : 
ant gn die [andere] oor⸗ 
deelt/ doet de ſelve dingen. 
o Ende wu Weten dat het 

aazdeel Godts nae waerheut 
is/ aber be gene die ſulcke 
dingen Doen. 
3 Ende denckt qm dit / men” 

®@ 7 ſche 



Cap. 2. 
fche/ tie oopdeelt de gene die 
fuicfte dingen doen / ende Dez 
ſelve daet / dat gu het vor⸗ 
deel Goats ſult ontulteden 7 
4 Of veracht ou den rijchte 
dam ſüner goaedertierene 
bent / ende verdzagegſaem— 
hent / ende lanckſtmoedig⸗ 
hent/ niet Wetende Dat be 
goedertierenhent Gabtk u 

_ tat bekeeringe lendt? 
5 Maer nae uwe hardig⸗ 

heut / ende onbekeerlick herz 
te vergadert gu wielen tao2= 
ne als eenen {chat / in den 
dagh des toorns ende der 
openbaringe ban Get recht— 
veerdigh oordeel Godts: 
6 Welckeeen gegelick ver— 

gelden ſalnae fijne wercken: 
7 Pen genen wel / Hie met 

volherdinge ín waet-baen / 
heerlickheut / ende eere / en⸗ 
de onberderftickthent ſoer— 
ken / Get eeuwige eben; 
8 Maer den genen Hie twiſt⸗ 
gierigh zijn / ende die ber 
waerhent ongehao2faem / 
dach der angerechtinhent 
gehoorſaem zijn/ [al] bere 
boïnenbhent ende toorne 
Cvergolden worden]. 
9 PVerdeurkinge ende be— 

naeututhent aber alle ziele 
dek menfchen Die het quart 

werckt / verft bes Gaden / 
ende [oock] bek Beieren : 
ro Maer heerfickthent/ ende 
eere / eũ vꝛede een negeïicht Die 
het goede werckt / eerſt den 
Jode/endeſoock IdenGeieckt. 

De Sendbreief Pault | 

rr Want daer en ik geen 
aenneminge Des perſoons 
bin Godt. Aerle 
ra Want faa bele al ’er 

fander wet geſondigt heb⸗ 
ben/ ſullen oock ſander wet 
verloren gaen: ende ſoo bez 
ie als ’'er onder De wet gez 
fandint hebben / ſullen door 
De wet geoordeelt worden: 
13 (Want De hoorders der 

met en zijn niet rechtbeer— 
digh voor Godt / maer De 
doenders Ger wet ſullen nez 
rechtveerdigt worzden: 
14 Want wanneer de Heye 

tenen ie He wet niet en heb⸗ 
en/ ban nature de dingen 
daen Die Der wet zijn / deſe 
dewet niet hebbende / zĳn 
haerſelven een wet: 
15 [Als] bie betoonen het 

werck der wet geſchreven in 
hare herten / Gare canfcienz 
tie mede getungende / ende De 
gedachten onder malktandez 
ten [haer] befchulbigende / 
ofte oacft ontſchuldigende:) 
16 In Hen dagh wanneer 

Godt He berbapgene Dingen 
ber menfchen ſal oa2deelen 
vaa: Jeſum Chriſtum/ nae 
mijn Euangelium. 
17 Siet / nn wort een Jode 
genaemt / ende ruft op De 
wet / ende roemt ap Bodt / 
18Ende qu weet [fijnen ] wil⸗ 
íe / eñ beproeft de dingen die 
[daer van] verſchillen/ zijn⸗ 
de anderweſen uut De wet. 
19 Ende qu heteen en 

en 
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ben te zijn een lendsman der | 28 Want die en is niet een 
blinde / een ticht Der gene Jode/ die't in 't openbacr ig: 
bie in dunſterniſſe zijn: 
ao Een onderrichter Der onz 
wijſe / [ende Jeen leermeester 
der ontuetende / hebbende de 
gedaente der Henniffe ende 
ber waerhent in de wet. 
or Die Han eenen anderen 

leert / en leert ou uſelven 
niet? Die predict bat men 
niet ftelen en fal/ {teelt qu? 
oe Die fent dat men neen 

averſpel doen en fal / Doet qu 
averſpel? Die ban de afgo— 
den een grouwel hebt / bez 
raaft an het henline 7 

nach die en is niet De Beſnij⸗ 
deniffe/ Die 't in't apenbaer 
in het vleeſch ík: 
2g Maer die ik een Lade / 

die ’t in 't verborgen ík / ende 
de Befnijdeniffe dek herten / 
in den geeft / niet [in] de 
letter [is de Befnijdeniffe |; 
wiens tof niet en is upt de 
menfchen/ maer uut Bodt. 

Het 3. Capittel. 
J J T Elck is ban het voor⸗ 

deel dek Loden? Of 
welcke is de nuttighent der 
Befnijbeniffe 2 

23 Bie op be met raemt/| 2 Vele in alle maniere. 
ont-eert an Godt doo de Want [dit is] wel het eer- 
abertredinge Der wet? fte / dat haer de woorden 
24 Want He name Godts Godts zijn toebetrouwt. 

wort om uwent wille gelaf- | 3 Want wat ik 't/al zijn fam” 
tert onder de Hendenen: ge⸗ 
tick geſchreven if. 
25 Want de Befnijdeniffe ik 

tel nut/ indien op De wet 
boet: maer indien ou een 
avertreder ber wet zijt / ſo 
ig uwe Veſnüdeniſſe voor⸗ 
hurt geworden. 
26 Indien dan de Voorhuut 
de rechten der wet bewaert/ 
en ſal niet fijne voorhunt tat 

mige ongeloovigh geweeſt? 
ſal hare ongeloovighent het 
geloove Godta te niete doen? 
4Dat zn verre: Doch Godt 

zn waerachtigh/ maer alle 
menfche leugenachtigh: nez 
lijcſt als geſchzeven if/ Op 
dat gu gerechtveerdigt wort 
in uwe woorden / ende over⸗ 
wint wanneer on ao2deelt. 
5 Indien nu onfe ongderech⸗ 

een Befnijdeniffe gereſtent tighent Godts gerechtig— 
worden? bent beveſtigt / wat ſullen 
27 Ende [en] fal de Vooꝛ⸗ fun ſeggen ? As Godt on” 
bunt die unt de nature is / als rechtveerdigh als hu tao2ne 
{u de ‘met volbrengt /u [niet] | ober [ons] beenat € Cickt ſpee⸗ 
aosbeelen / die door de letter [Ke nae ben menfche.) 
ende Befnijdeniffe een aber-|6 Dat ſu verre: anderfink hoe 

treder ber met zijt > fat Godt de werelt vazdeelen? 
7 Want 



Cap. 3. De 

7, aut indien de maerdent 
Godts doa? mine teugen 
avervloediger is geworzden / 
tat ſjne Geerlickhent/ wat 
wozrde ick oock nogh als een 
ſandaer geoazdeelt 7 | 
8 Ende [enfeggen wy] niet 

liever] / gelijck tun gelag: 
tert worden / ende gelijck 
ſammige ſeggen dat tun ſeg— 
gen /) Laet ons het quaet 
doen / op dat het goede [daer 
uyt} frame? welcſter verdoe⸗ 
meniffe rerhtveerdigh iß. 
9 Wat dan? Zijn tun wate 

uemender? gantſchelick niet: 
want fun Gebben te boorten 
beſchuldigt bende Joden en- 
de Griecken/ datje alle onz 
Ber De fande zijn. 
ro Gelijcſt gefch2ehen ië / 

Daer eu ik niemant recht— 
veerdigh / oock niet één: 

tr Daer is niemant Hie 
verſtandigh is / daer ik niez 
mant die Godt faecttt. 
ra Alle zijn ſn afgeweken / 
te famen zijn fit annut gez 
worden: daer en ig niemant 
bie moet doet / Daer en is 
[oock] niet tat Één tot. 
13 Ware Kele if een geopent 

graf: met Gare tangen ple 
gen ſu bedrogh: (langen Le 
nijn ig onder hate lippen: 
14 Welcker mant ij vol tan 

vervloeckinge eñ bitterhent: 
15 Pare voeten zijn fnel am 

bloet te vergieten: 
16 Vernielinge ende elen” 

dighent is in hare Wegen : 

De Sendbrief Pautt 
| 17 Ende den wegh des bre⸗ 
beken hebben fn niet gekent. 
18 Oaer en ik ween vreeſe 

Godts beo, hare aanen. 
ig Wy weten nit Dat al tat 

be wet ſegt / ſu dat ſpreeckt 
tot De gene Die onder de 
met zijn: op dat alle mont 
geſtapt worde / ende be gez 
heele werelt [voor] Godt 
berdoemelick 3. | 
oo Daerom en al unt 

be werckſten Her Wet geen 
bieefch gerechtveerdigt worz⸗ 
den toog Gem. Want daar de 
wet is de kenniſſe bet (onde. 
or Maer nu if De techte 

beerdinhent Godts geopen⸗ 
baert geworden ſonder De 
wet / hebbende getungeniſſe 
van de wet eñ de Propheten: 
oo Namelicſt de rechtbeer⸗ 

dighent Godts door het ge—⸗ 
loove Jeſu Chꝛiſti/ tat al⸗ 
fen/ ende aber allen die gez 
{oogen : Want daer en ik 
neen onderfchent. | 
23 Want fn heben alle 

geſondigt / ende derven de 
heerlickhent Godts: 
24 Ende worden om niet 

gerechtveerdigt / uut fine 
genade / daa? de verloſſinge 
die in Chꝛiſto Jeſu is: 
25 Welcſten Godt voorge⸗ 

ſtelt heeft [tot]een berfae= 
ninge doao2 Get nelnoe in 
fjnen hioede / tat een betoo⸗ 
nine van fijne rechtveer— 
binhent/ doa? De vergevin—⸗ 
ne der fanden die te vooren 

ge 



' Cap. 4 

_gefchiet 1/ ander de ver⸗ nd n 

braegfaeimbent Godts. 
26 Cat een betooninge ban 

_ fine rechtveerdighent in dez 
fen tegenwoordigen tt; op 
bat hu rechtveerdigh 3u / eñ 

aen De Romennen. Fol. 165 

ent tat rechtveerdigheut. 
4 uden genen Die uerchit 

en wort De laan niet toene: 
rekent nae genade / maer 
nae fchuït. 
5®ach den genen die niet en 

rechtveerdigende Hen genen/| werckt / maer gelooft in hem/ 
pie uut Den geloove Jeſu if. 
o7 Waer ik dan De roem? 
Hu is untgeſſoten. Dao wat 
wet? Der werckten? Qeen/ 
maer door de wet desgeloofs. 
28 Nu beflunten dan dat 

de meufche Hoog het geloove 
gerechtveerdigt \uo2t/ fan: 
der. De wercken Der wet. 
og Hs Godt [een Godt] ber 

Joden alleen? Ende en is Gu 
tniet oockt Her Hendenen? 

Ja / dock Her Hendenen. 
zo Naedemael hu cen ces 

nigh Godt is die De Befnij- 
dem ſſe rechtheerdigen ſal unt 
het geloobe / ende de Voor⸗ 

hunt dooe het geſloove. 
31 Doen wu dan He Wet te 

niete dao? het geloove? Dat 
zu verre: maer wu beveſti— 
gen de wet. 

Het 4. Capittel. 
Wi ſullen ‘un Dan ſeg⸗ 

V gen / dat Abraham 
onfe vader berkenen heeft 
nae den vleeſche? 
2 Pant indien Abraham 

unt de wercken gerechtveer⸗ 

die den godtlooſen rechtbeer⸗ 
digt / wort fijn geloove gere⸗ 
kent tat rechtveerdighent. 
6 Gelijck oact David den 

menfche ſaligh fp2eeckt/ / 
welckten Godt He rechtveer-⸗ 
dighent toereſtent ſonder 
wercken: 

7 [Seggende, I Saligh zijn? 
fe welcker ongerechtigheden 
vergeven zijn / ende welckter 
fanden bedeckt zijn : 
8 Saligh is be man/ welc⸗ 

ken de Deere He fande nict 
toe en rekent, 
9 Deſe ſaligſpreſtinge ban / 

i& bie [alleen] ober De Ber 
fnijbeniffe / ofte oock aber 
be Voozhunt 2 want uu 
fengen Dat Abzraham Get 
geldove gerekent if tat 
rechtveerdigheyt. 
zo Hoe is ſt ſhem] dan toe⸗ 

gerekent? als hu in de Be- 
fnijdeniſſe mas / of in De 
voorhuut? æiet in be Beſnij⸗ 
deniſſe / maer in de voorhunt. 
ir Ende hnuheeft het teer— 

ken der Veſnüdeniſſe ont— 

bint is / fa heeft ha roem /[fangen [tot] eenen ſegel der 
maer niet bu Goùt. 
3Want ‘wat ſegt de Sch2ift: 
Ende Abraham geloofde 
Godt / ende het ig hem gere⸗ 

rechtveerbinhent Def ge— 
loofs/ Hie [hem] in de haar” 
hunt [was toegerekent]: au 
dat hu faude zijn cen —J 

van 



Cap. 4. aen de Moamepnen. 
ban alte die geldooven ín de Gadt die de doode lebendigh 
voozhunt zijnde / ten eunde maeckt /ende roept De dingen 
aackt haer De rechtveerdig⸗ die niet en zijn alg affe waren. 
heut taegerekent werde: 18 Welcke tegen hope op 
re Endeeen vader der Bez| hage gelooft heeft/ dat hu 

ſnijdeniſſe Aen genen [name- 
lick] bie niet alieen unt De 
Beſnüdeniſſe zijn / maer die 
oocſt wandelen in de voet⸗ 
ſtappen des geloofs onſes 
baders Abrahams/ 't welck 
in de voorhunt was. 
13 Want de belofte [en is] 

niet door de wet aen Abra⸗ 
am/ of ſijnen zade [ge- 
chiet]/ namelictt bat hu een 
erfgenaem bet werelt faude 
zijn / maer doozr de recht: 
beerdighent dek geloofs. 
14 Want indien He gene Die 

uut De wet zijn erfgenaemen 
zijn/ fa ik het geloove poel 
gewozrden / ende de belofte: 
niſſe te niete gedaen. 
13 Pant de wet Wwerckt 

taan. Want maer geen wet 
en íë / [daer] en if oock 
geen overtredinge. 
16 Daerom isſe unt den gez 

laove/ op date zu nae gena⸗ 
be: ten eunde de belofte haft 
zu alle den zade/ niet alleen 

faude worzden een vader ban 
vele volcken: volgens 't ger 
ne geſegt was / Alſoo fal uw 
zaet weſen. 
19 Ende niet verſwackt zijn⸗ 
De in't gelaove / en Geeft hu 
ſijn engen lichaem niet aen⸗ 
gemerckt / dat alreede ver⸗ 
fta2ben was / fa hu ontrent 
hondert jaren oudt was,/ 
[noch] oaock dat de moeder 
int Sara verſtorven was. 
oo Ende hun en heeft aen de 

belafteniffe Godts niet ger 
twijffelt Daag ongeloobe: 
maer is geſtercktt geweeſt 
in ’tgeloabe/ gevende Godt 
de eere: 
or Ende ten vollen verſe— 

kert zijnde / dat het gene 
belooft iuaf/ huodock mach⸗ 
tigh was te doen. 
oe Daeram ik het hein 

nackt tat rechtbeerdighent 
gerekent. 
23 Qu en is't niet alleen am 
fijnent wille gefch2eben / dat 

Dat uut De wet if / maer| bet hem toegerekent is: 
oock bat unt den gelaave| 24 Maer oactt om anfent 

Ab2ꝛahams is/ welcke if een) wille / welcken het fal tae- 
vader van ons allen/ gereſtent morden/ [name- 

17 (Gelijck gefch2evenftaet/jlick] ben genen die geloo— 
Acht Geate u tot een vader ven in hem Hie Lefum onz 
tan bele volcken geftelt/Njfen Deere unt de dooden 
taaz hem aen eicken hu) opgewekt heeft; — 
gelöoft heeft / lnamelick]] 25 Welcke overgelevert 

o 



Cap. 5. 
am anfe fanden/ ende op: 
geweckt am anfe rechtveer⸗ 
bigmakinge. 
Pet 5, Capittel. 
WE gan gerechtveer— 
(a digt zjnde uut den 
geloove / Hebben vrede bu 

_ Godt daar anfen Heere Je⸗ 
fum Chzijtum : 
a Waa? welcken up aack 
be toelendinge Gebben daa? 

t geldove tat deſe wenade/ 

aen De omennen. Fol. 166 

g Veel meer dan / zijnde 
nu gerechtueerdigt daag fijn 
Glaet/ fulten un doa2 em 
Gehauden worden Lan Den 
toorn. 
ro Want indien tun vyan⸗ 

den zijnde met Godt berfaent 
zijn daorz den doot fijns 
Soons / veel meer fulten tuu 
verſoent zijnde behouden 
worden door fijn leben. 

ir Ende niet alleenlictt 

im meidte tun ftaen/ ende |[dit]/ maer wu raemen aac 
roemen ín de hope Der Geer: 

lickheut Goûts. 
3 Ende niet alleenlick [dit ]/ 

waer wu roemen vork in 

be verdrucſtingen: Wetende 
dat He verdzuckinge lijd 
faembent wercktt: 
4 Ende be lijdſaemhent bez 

vindinge / ende de bebindin: 
ue hope: 
5 Ende He hope en her 

fchaemt niet/am Hat De liefde 
Godts in onfe herten untgez 

fta2t is Haa? den Heyligen 
Geeft) Hie ont ik gegeven. 
6 Want Cheiſtus/ al Lun 

inGadt/ daag anfen Weere 
Jeſum Ch2eiſtum / doorz \uelc 
ſten tun nu De verſoeninge 
gekregen Hebben. 
12 Oaeram gelicht daa, 

éénen menſche de fande in de 
{werelt ingeftamen í#/ cnde 

Hao? be fande De daat: ende 

aïfaa be Haat tat alle mene 
fchjen daorgegaen is / in welc⸗ 
ſten alle geſondigt hebben. 
13 Want tat He wet was de 

fande ín de werelt: maer De 

fanden en wort niet toegere⸗ 

Rent / al& ’er geen Wet en is. 
14 Maer de baat Geeft ge⸗ 

nagh Rrachtelané ‘waren / is heerſcht ban Adam tat Mo⸗ 

te ſjner tijt boa? de godt⸗ 
laoſe geſtorven. 
7 Want naeuwlicks ſal nez 

mant voor eenen rechtveer⸗ 

digen ſterven: want voor 
den goeden ſal mogelickt nez 
mant oock beſtaen te ſterven. 
8 Maer Godt beveſtigt fijne 
liefde tegenons / dat Chriſtus 
voor on ie is/ alé 
tun nogh ſondaers waren. 

ſemtoe / aactt ober de mene 

die niet geſondigt en had— 
hen in De gelücſthent der 
obertredinge Adams / welc⸗ 
ke een voorbeelt is Ae Des 
nen die Komen faude. 
15 Bach niet / gelück be 

misdaet / alſoo ik aackt De 

genadengifte. Want indien 

doa? De misdaet ban Éénen 
gele geſtorven zijn / — ig 

ee 



Cap. 6. De Seudbzief, Pauli RE | 

eel meer De genade Godts) misdact te meerder worde: 
ende de gave daor be gena⸗ ende Waer de fande meerder — 
de / bie Daer ik eenes menz 
fchen Jeſu Chaifti / aer- 
bioebint geweeſt over bele. 
6 Ende niet gelijck [de 

fchult was] daa den éénen 
bie geſondigt heeft/ [alloo 
is] de gifte. Want de ſchult 
ig wel uut ééne [misdaet ] tat 
verdoemeniſſe:maer de genaz 
dengifte ie unt bele misdaden 
tat rechtveerdigmaſtinge. 
17 Pant indien Haa2 de 

mikdaet Gan Éénen de doot 
geheerfcht Heeft dooz dien 
Éénen/ Geel meert fullen de 
gene / die den overvloet der 
genade ende Der gave Der ſonde gefta2ben zijn / Goe ſul⸗ 
rechtveerdighent ontfane | {en ‘up nogh in deſelve leben? 
gen/ in het leven heerfchen | 3 Ofteen wetet qu niet dat 
dao? dien Éénen [namelick]|faa Gete alg tap in Chziftum 
Jeſum Eh2iftum. Jeſum gedoopt zijn / Sun in 
18 So dan gelijck dnogffijnen doot gedoopt zijn? 

ééne misdaet [de fchultgeko-f 4 Vn zijn dan met hem he- 
men is] ober alte menfchen graven daag den Paap in den 
tat verdoemeniſſe: alfaa oock Jùaot : op dat gelijckerwijs⸗ 
daa ééne vechtueerdighent Cheiſtus unt be booden op- 
[komt de genade] aver afte |getwerkt if tat de heerlick⸗ 
menfchen tat vechtheerdige |heut def Vaders / alfoa oock 
makinge Dek levend. fun in nieuwighent bek lee 
19 Want gelicht dooz De vens Wandelen fauden. 

angehoozfaembent Gan dien | 5 Want indien tun met hem 
genen menſche bele [tot]fan-fééne plante geworden zijn 
daers geftelt zijn geluo2den / ſin de gelijckmaſtinge fjné 
alſoo ſullen aac door de ges doote / fo ſullen un het oock 
hoorſaemhent van ÉÉnen vez [zijn [in de gelijckmakinge fij- 
fe [tot] rechtveerdige geftelt [ner] opftandinge : 
worden. 6 Dit wetende dat onſe ou⸗ 
20 Maer de wet if boven de menſche met [hem] ger 

bien ingeſtamen / op dat de ſtruncigt is/ op dat het ice 

genade Geel meer overbloe⸗ 
digh geweeſte— 
or Op dat gelijck de ſonde 
geheerſcht heeft tat de oat / 
alfaa back De genade ſoude 

dighent tat het eeuwige Íe- 
ven / dao2 Jeſum Cheriſtum 
dnſen HLeereeee— 

Het 6. Capittel. 
J rAt ſullen un dan ſeg⸗ 

gen? ſullen un in de 
ſande blijuen/ op dat de ge- 
nade te meerder worde? 
a Pat zu verre. Wu die He 

haem 
% 

geworden ig /, [daer] if de | 

heerfchen Doa? rechtheer- | 



Cap. 6 

haem Ber fanden te niete ge⸗ 
aen be Nomednen. Fol. 167 

15 Wat ban: Sullen wu 
aen foster / op dat toy niet [fandigen / am dat wy niet en 
mêer de fonde en Dienen. 

5 Want die geſtorven is/ 
bie ik gerechtbeerdigt Lan 
be farde. 
8 Gnbien wu nu met Chzi- 
fte gefto2ben zjn / fa geloo⸗ 
ven fun Dat wn oackt niet 
hen lien leven: 
9 Wetende dat Chꝛeiſtus 

opgetweckt zjnde uut De 
_ boaden/ niet meer en ſterft: 

de Haat eu Heerfcht niet 
weert ober hem. 
zo’ Want dat hu geſtorven 
is / dat is hp der fande een: 
mael geſtorven: ende dat hu 
ieeft / dat leeft hu Gade. 

rr Alſoo vock gulieden 
houdt het daer voor / dat ou 
wel ber ſonde daat zijt / maer 
Gabe levende zijt in Chriſto 
Jeſu onfen Weert. 
re Dat dan de fande niet en 
heerſche in uw ſterflick lir⸗ 
haem/ am haet te gehoorſa⸗ 
men in de begeerlickheden 
deſſelven (lichaems ]. 
13 Noch en ſtelt nme leden 

niet Der fande tat wapenen 
ber ongerethtighent: maer 
ſtelt ufelben Gode/ als unt 
be dooden levendigh [gewor- 
den} zijnde / ende [ftelt] uwe 
leden Bode tat ‘wapenen Der 
netechtighent. 
I4 Want de fande en fal 

over u niet heerſchen: want 
au en zijt niet onder De wet / 
ee onder de genade. 
HPT! 

% 

zijn ander de Wet / maer on” 
Der de genade? Dat fn verre. 
16 Weet qu niet dat wien 

gu uſelven ftelt tat dienſt— 
knechten ter gehoorſaem— 
bent / ou dienſtknechten zijt 
dek genen Dien gu gehoor⸗ 
faemt/ ofte Der fande tat de 
boat / ofte der gehoorꝛſaem⸗ 
heut tat gerechtighent? 
17 Maer Gade zu danckt / 

bat au [wel] dienſtknechten 
ber fande waert / maer [dat] 
an [nu] ban Herten gehoor⸗ 
faem geworden zĳjt Den 
boobeelde der leere / tat het 
welcſt on obergegeben zijt: 
18 Ende vengemaeckt zijn? 

be Gan de fande / zt ge— 
maeckt bienftiinechten der 
gerechtinhent. 
19 Ack ſpreſte op menfchez 

lickter wijſe am ber {matt 
Gent uwes vleeſchs wille. 
Want gelijck gu uwe leden 
gefteït heat [om] dienſtbaer 
[te zijn) ber onrennighent/ 
ende der ongerechtinhent tat 
ongerechtighent / alſoo ftelt 
nu uwe leden [om] dienſt—⸗ 
baer [te zijn) der gerechtig⸗ 
hent tot heyligmaſtinge. 
oo Want Hoe gu dienſt— 

fnechten waert Der fande / 
fa waert on ben ban de ger 
rechtighent. 
or Wat bꝛrucht dan hadt gu 

boe ban die dingen daer over 
ar u nu fchaemt: Want het 

enn⸗ 



Cap. 7. 

eunde derſelve ik De Haat. 
22 Waer nu ban de fande 

bengemaeckt zijnde / ende 
Gade dienſtbaer nemaeckt 
zijnde / hebt gu uwe vrucht 
tot heuligmaſtinge/ ende 
-hetennde het eeuwige leben. 
23 Want de befaldinge der 
fande ik De daat / maer de gez 
nadengifte Godts is het eeu⸗ 
mige lſeven / daa Jeſum 
Cheiſtum onfen Heere. 

Det 7. Capittel. 
EE? Weet au niet / broe⸗ 

4 Deré/ (want ictt ſpreſte 
tat De gene Die De wet berz 
ſtaen /) dat de met heerfcht | 
over den menfche/ ſoo lan⸗ 
gen tijt als ijn leeft 7 
a Want een wijf bie onder 

den manftaet/ is aen Den (ez 
benden man verbonden door 
be wet: maer indien de man 
geſtoazven is / fo is fp one 
gemaetkt ban De wet des 
Mans. 
3 Oaeram- dan indien ſy 

eenes anderen mang wert / 
terwijle be man leeft / fa fal ín 
cen overſpeelſter genaemt 
worden: maer indien De man 
geſtorven if / fo is fn ban ban 
de wet / alfa dat fn neen 
oberfpeelfter en if / als fu 
eenes anderen manus wart, 
4 So dan/ mijne broeders/ 

au zĳĳtaorkt Ber wet gedoo⸗ 
bet doorz het lichaem Chꝛiſti/ 
op Dat ar ſoudet worden 
een á anderen/ [nameclick] deg 
geaen Die ban den dooden 

ſtorven. 

De Sendbeief Pauli | 
apgelweckt íé/op dat tun Go⸗ 
de vrzuchten dragen fauden. 
5 Want doe wu in den vlee⸗ 

fche ‘maren / de bewegingen — 
Der fanden/ Hie Haar de vet 

4 

zijn / wzochten in onje le⸗ 
den / om den doot vruchten 
te dragen. 
6 Maer nu zijn tun veuge⸗ 

maeckt van de met/ aberz 
mité up dien geſtorven zjjn _ 
onder weſckken wn nehouden — 
waren: alfa bat lun dienen 
in nieuwighent deë meeste / 
ende niet [in] be aubthent 
der letter, - 
7 Wat fulien ton dan ſeg— 

gen? Abe met ſonde? Dat 
zu verre: Ja icſt en kende de 
fande niet ban dao, de wet. 
Want oock en hadde ict be 
begeerlickhent niet geweten — 
[fonde te zijn | / indien be wet E 
niet en fende / Buen fuit niet 
fiegeeren. 
8 Maer be fonde oozfake 

genomen hebbende baa2 het 
nebadt / heeft ín mu alle 
begeerlickhent geweocht. 
Want ſonder de wet ik de 
ſonde doot. 
9 Ende ſonder de wet/ fa 

leefde ict eertijts / maer als 
het gebodt gekomen is/ fa 
is De fande Sweder febendinh 
netuo2den/ doch ict ben gez 

io Ende het gebodt dat ten 
even luas / 't ſelbe if mt ten 
gaat bevonden. | | 
11 Want de fande oorſaſte 

ue Es 



DN 

| Car. 3. aen De Romennen Fol. 168 

genomen hebbende daa? het | het quaet dat icſt niet en wil / 

gebodt / Geeft mp verlendt / dat doe ick. 

ende boog het ſelbe gedoodt. | eo Indien ickt 'tgene Doe / 

re Nifa if ban de wet hen⸗ | dat ick niet en wil; fa en doe 

tigd /ende het gebodt is hen icſt nu tele niet meer / maer 

fia / ende rechtueerdinh / |De fande Die in mu woont. 

ende goet. or So Linde ickt dan deſe 

13 Yebanhet gaebe my be | fet [inmy]/ alg ick het goet 
vaat gewogden? Dat zu ber: wil doen / dat het quart mu 

re. Maer be fande [is myde buligt. 
doot geworden]: op bat fp) 22 Pant ick hebbe een ver⸗ 

ſoude opentbaer worden far | matten in de Wet Godts nae 
pete zijn}/ werckende mu |Den inwendigen menſche: 

door het goede den doot /23 Maer ick ſie een andere 

op dat de ſonde boven maten wet in mijne leben / welcke 

wWierde fantigende doa? het ſtrüdt tegen de Wet mijnes 
gebodt. gemoets / ende mp gevangen 

“14 Want wu Weten dat He [neemt onder He Wet der (our 
wet geeftelickt if; maer ick |De/ bie ín mijne leden ik. 
Ben bleefchelick / verkocht) 24 Ick elenbigh menſche! 
ander de fande. wie ſal mu verloſſen unt het 

15 Want 't gene ick doe / dat |lichaem deſes daots 
en Renne ict niet. Want ’t| 25 Ick dancke Godt Hao: 

gene ich mil / bat en doe ick | Hefum Chriſtum onſe Deere. 
niet : maer ’t gene ick Gate /|, 26 Sa dan ick ſelbe biene 

dat doe ick. wel met den gemoede de wet 

16 Ende indien ick 't ge⸗ Godts / maer met den vlee⸗ 
ne dae / bat ict niet en tuit /|fche de Wet der ſonde. 
fa ftemme ickt De ‘met toe dat Pet 8. Capittel. 

ſu goet is. Se en is ’er dan nu geen 

17 Ick banen dae Dat felbe [9 berdacmeniffe voor de 
nu niet meer / maer Be fonde | gene die in Chzijta Jeſu zijn / 

bie in mp waant. [díe niet nae ben Gleefche en 
18 Want ickt feet’ dat ín | wandelen / maer nae den 
- eh dat is / in mijnen Give | Geeft. 
ſche / geen goet en waant:) eo Want de Wet def Geeſts 

tant Get millen is [wel] u jdef levens in Chzifta Left 

mu / maer het gaet te daen/ | heeft my vengemaeckt ban De 
dat en hinde icſt niet. met der fande ende Des doots. 

19 Want Get goet Hat ick | 3 Want tgene de wet ou⸗ 

wil / en Dae ick niet; maer magelickt mas / bewe ſu 
2 | aa 



Cap. 8. Oe Sendirief Pauli —— 
boog het vleeſch krachteloos om der gerechtigheut witte. as / beeft Godt/ ſijnen rr Enbe indien be Geeft Sone fendende in gelijck des genen Die Jeſum unt bent deg ſondigen Wieefches / | dendaaden opgewerkt heeft/ ende [dat] oo? be fonte /[in u woont / fa fal Gn die be fande veroorzdeelt in Het | Chriſtum uut den dooden bleefch : opgelmeckt heeft oock uive 4 Ôp bat het recht der fterflicke lichamen lebendigh wet vervult ſaude worden [maken / daa? ſijnen Geeft in ans / Die niet nae Den {diein tuaant. 
bleefche en wandelen / maer 12 Sa dan/ G2oeberé/ uu nae den Geeft. zjn fchulbenaer@ niet den 5 Want die nae Hen bleez vleeſche om nae den vie che zijn / bebencken dat dek |fche te leven. fr 
vleeſches if : maer die nael 13 Want indien gu nae den ben Geeft zijn / [bedencken) vſeeſche leeft / fa fult gu dat des Geeſtes is. fterben : maer indien gu door 6 Want Get bedencken des den Geeft de werckingen vbleeſchs is de boat : maer | dek lichaems doodet / fo fuit het bedencſten def Geeſts is gu leben. 
het (eben ende beede: I4 Want ſoo Vele alt ’er 7 Daerom dat het bedenc⸗ door den Geeft Goûts gelen ten dek vleeſchs brantfchap det mozden/ bie zjn kinde- if tenen Godt : Want Het | ren Godts, Ì 
en anderwerpt fich de wet) 15 Want nu en hebt niet Godts niets Mant Het en ontfangen Den Geeft Her ian oackt niet. dienſtbaerheut wederom tot 
8 Ende die ín den vleeſche breefe: maer un hebt ont- zjn en tonnen Gode niet fangen den Geeft ber aenne- bejagen. | minge tot Kinderen / doa 
9 Doch gulieben en zit niet | welcken fuuroepen/ Nhba/ inden Gleefche/ maer in den | Vader. | 

Geeft / fo anders de Geeft | 16 De felbe Geeft getuugt Godts in u woont. Maer fa met onfen geeft / bat fun „Hemant den Geeſt Chziſti Hinderen Gabte zijn. 
niet en heeft / dieen Homt| 17 Ende indien fun kinde= 
hem niet tae. ren zijn / fa zĳn wu oock 10 Ende indien Chꝛiſtus in erfgenamen 3 erfgenaemen E, ulieden if/ fo is wel het ice |(Gaùts / ende mede-erfgena: haem baat am der ſande wii⸗ men Thriſti· fo tun ander le: maer de geeft if feben met [hem]lijben/ op — 

oor 
—— 

ad 
- Ì 



Bat het lijheu deſes 
tao diren tits niet en 

exdeeren tegen de 
— die aen 

B En) et gore is ber 
u —— niet 

willigh / maer am diens 
‘ et [der ydelheyt)] 
worpen heeft: 
Pp hope dat aack Get 

Beutel ſebve ſal Wenger 
ae a2ben ban de dienſt⸗ 

bae ber verderffeniſſe/ 
tat de veuhent ber heerlik 
heut ber inderen Gaùts, 

ae Want \un weten. bat 
bet gantfche fchenfel t'famen 
ſucht / ende t° famen Cals] in 
ed ût if tat nu toe, 

„Ende niet.atieen [dit]/ 
| acht. fun ſelve bie De 

kelingen. des Geeſts heb⸗ 

fuchten in an? feiten / 

bolide. t daer 

ar. en eranen — 
es EE fa. betrachten. wu t met 

J——— * 
26 Ende desgelücks kant 

nackt De Geeft onje ſwack⸗ 
heden mede te hulpe: want 
lun en weten niet wat lun 

[hidden ſullen gelijck het Gez 
bua2t/ maer He Berit ſelve 
bidt voor ont met onugte 
ſprekelicke fuchtinnen. 
27 Ende die De Herten onze 

faecht meet welcke De menz 
ninge der Geeſts 3u: dewile 
De na Godt taaz De henlige 
int, 
28 Ende fun weten bat den 

genen die Godt tief hebben / 
alle dingen. medewerchkten 
ten maede / [namelick]} ben 
menen Die nae Lfijn] voorne⸗ 
men geroepen zijn. 
29 Want die hu te vooren 

gelient heeft / Die heeft ha 
aactt te haaren verordineert 
ben beelde ſijns Soons nez 
lijcſtfazmigh te zijn / op dat 
hude eerftgeharen 3m onder 
hele lpoederen, 
30 Ende die Gute Loaren 

bero2bineert heeft/ defe heeft 
hu oockt geroepen; ende die 
hu geroepen heeft / deſe 

Jug dock ſelve [legge 

verwachtende be, ——— 
etat Underen/ [namelick heeft hu-aack derechtveer— 

bebe la J—— digt: ende die hu gerecht— 
in hope ſa⸗ veerdigt heeft / deſe Geeft 
e hage nu In vork verheerlicktt. 

awo Es Hen 3r Wat fuilen wp dan tat 
it Eene uemant ffet/ defe dingen ſeggen? Sa 
Malt oock höpen? Godt Laag ons if / mie fat. 
det ind en tag hopen tegen ang: sn 

32 Die 



dan. g. 
32 Die aarck fjnen eyge⸗ 

ven Sone niet gefpaett en 
heeft/ maer Geeft hem voor 
auf alien avergegeven/ hae 
en ſal hn ong vock met hem 
niet alle dingen ſchenckſten? 
33 Wie fat beſrhuldinge 

inb2engen tegen de untver⸗ 
forene Godtä? Godt is 't 
* rechtveerdigh maerſit. 

4 Wie is t die verdoemt? 
——— iañ't die geſtorven 

is/ ja dat meer ië / die nackt 
opgewecrſtt ik: Die oock ter 
rechterſhant, Godts té / Hie 
ooct baar ont bidt, 
35 Wie fat ont fchenben 

bau de liefde Chrꝛiſti? Der 
dzucſtinge / of benaeuwt—⸗ 
Hent / of vervolginge/ of 
hanger / of naechthent / nf 
gevaer / af ſweert? 
36 (Gelijck geſchreven ig / 
Want om uwent mille wor⸗ 
Ben wu Aen gantſchen dauh ende unt weicke Chꝛiſtus is 
gedoobt: tun zijn geacht als ſoo veel het vieeſch aengaet 
ſchapen der flachtinne.) 
37 Maer in defen allen zijn [Te te prijfen in der eeuwig⸗ 
Xun meer alt overwinners/ bent / Nmen. 
dooz Gem die ons lief nez 
hadt heeft. 
38 Want ick hen berfektert/ 

dat nach Haat, nach Teven / 
nach engelen nach Ober: 
heben / nach Machten / 
nach tegenwoorzdige/ noch 
taefkomende hingen / 
39 Noch hoante/ noch 

biepte / nach eenigh anz 
der fchepfel ans fat konnen des vleeſchs/ die zijn intez 
ſchenden ban de (iefbeBaats/ ren Godts: maer De ſtinde⸗ 

De Sendberief Pault 
welckte is in Cheriſto Jeſu | 
— Heere. 

Het 9. Capittel. 
ok: de waerheut in 

Chꝛiſto/ ick en liege niet, 
mijne confcientie mm mede 
getungeniſſe gevende daaz 
er —— Geeft /) 

Dat het mp een groote 
barf bent / ende mijne herte 
een geduerige fmerte is. 
3 Want ick ſoude ſelve 

[wel] twenfchen verbannen } 
te zijn tan Chꝛiſto/ voor mij⸗ 
ne broederen/ die mijn maeg⸗ 
ſ chan zijn nae Ben vieeſche: 
4 Welckte Gfraëliten zijn / 

welcſter if de aenneminne 
tat “interen / ende De heere 
lickheyt ende He verbon—⸗ 
ten / ende De wetgebinge / 
ende De bienit [Godts ]/ ende 
be belofteniſſen: 
5 Welrier zijn He Havers / 

dewelcke if Godt boven alz 

6 Doch [ick en ſegge dit} 
níet als of het woort Boûtg 
ware untgeballen. ant bie 
en zijn niet alie Gfraël / vie 
uut Afraël zijn. — 
7 Pach am Bat ft Abraham⸗ 
zaet zijn / en zijn matie kin⸗ 
deren: maer/ An Iſaac fat 
uiet zaet genoemt worden. 
8 Dat is / niet de Kinde 

ren 

— kat 



Cap. 9. 

ren Der belofteniſſe worden 
taaz het zaet gerekent; 
g Want dit is het woort 

der belofteniffe / Ontrent de⸗ 
fen tijt fal ick Kamen/ ende 
Sara fal eenen a heben. 
ro Ende niet alteenlick [de- 
fe]/ maer aactt Rebecca [is 
daer vaneen bewijs]/ als fp 
uut éénen bebrucht mas/[na- 
melick |. ffaac onfen Lader. 
rr Want alk [de kinderen] 

aen De Romennen. ral. 170 

Getuijfen ſoude / ende op dat 
mijn naem gerkandigt wor⸗ 
de op de gantſche aerde. 
18 Sa ontfermt hu hem 

dan diens Gn wil / ende bere 
hardt dien In wil. 
19 By fuit dan tot mu ſeg⸗ 

gern/ Wat Hlaent hun [dan] 
naal? fant vie heeft ſijnen 
wille wederſtaen? 
oo Maer doch / amenſche / 

wie zijt on die tegen Godt 
nogh niet gebaren en waren/ antwoordt? Sal oock Het 
nochte net goets ofte guaets | maecktfel tat Den genen 
gedaen hadden/ op dat het die 't nemaeckt Heeft ſeg— 
voornemen Goùté/ dat nae 
De berkiefinge if / [ vat] ble⸗ 
ve / wiet únt de wercken / 
maer uut den raependen / 

re So wiert tot haer nez 
feut/ De meerder fat den 
minder dfenen. 

nen/ Waerom hebt on mg 
alſao nemaerckt 2 
or Ofen heeft de pottebac⸗ 

fer geen macht ober Het 
{eem / am unt Den ſelven 
Élamgy te maken/ het eene 
een bat tet eeren / ende het 

13 Gelijck geſchzeven ik /| ander ter oneeren 2 
Jacob hebbe ictt ief gehadt/ 
ende Eſau hebbe ickt gehaet. 
14 Wat ſullen fun dan ſeg⸗ 
en? Ja 'er onrechtveerdig⸗ 
tbu Godt? Dat ſu verre. 

15 Want hu fent tat Mo⸗ 
fem/ Ick fal mu ontfermen 
—* ick Dee ern / eer 

armhertigh zijn aten ick 
barmhertigh ben. 
16 Sa [en is 't] dan niet 

Dek genen die Wil / nach 
Bes genen hie faapt/ maer 
des ontfermenden Gants. 

A | | at dít ſelve 
bebe ict u verweckt/ op 

22 Ende of Godt willende 
[fijnen] tooꝛn bewijſen / enz 
De fijne macht bekent maz 
ken / met bele lanckmoe— 
dighent verdragen heeft de 
baten des toorns tot Get 
verderf toeberendt: 
23 Ende op dat Grt ſoude 

bekent matten den rückdom 
ſijner heerlicſthent aber de 
baten Der barmhertighent / 
die hu te vooren Gereudt 
heeft tat heerlickhent? 
24 Welcke hu oock geroe⸗ 
pen heeft [namelick] ong / 
niet alleen unt de Soden / 
maer oock unt He Herderen. 

bat ick ín u mijne Brachtl o5 Gelijck hu oock in Oſea 
9 pn Á 

Bes, ) se AR 
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Cap. 10. 

feat / Ick fal't gene mijn 
haïck niet en was/ mijn volcſt 
uoemen: ende die niet bemint 
en was / ſmijne] beminde, 
26 Ende het ſal zijn / in de 

plaetſe daer tot haer geſegt 
was / Gulieden en zt mijn 
volckt niet / aldaer ſullen ſy 
kinderen des levenden Godts 
genaemt worden. 
27 Ende Eſaias roept ober 

Ifraẽl /Al ware Get getal ber 
Hinderen Iſrsels velijk Get 
sant der zee / fatal het aver⸗ 
blüfſel behouden tuapden. 
28 Want Gr voleundt een 

ſalte ende Mmüdtfe af fu recht⸗ 
veerdighent: want de Deer 
te fat een afnefnedene (akte 
doen op De aerde. 
og Ende gelicht Eſaias te 

haaren gefent Heeft / Indien 
de Heere Sehaat ank geen 
zaet eu hadde akernelaten / 
fa Waren wu alé Sodoma 
gewoöorden/ ende Gama2re 
gelijcſt gemaeckt geweeſt. 
zo Wat ſullen tun dan ſeg⸗ 

gen? Dat be Hendenen Die 
be rechtveerdighent niet en 

fachten/ De rechtveerdig— 
Bent berkregen Gebben / 
bach de rechtveerdighent 
gie unt ben geloove is. 
gr Maer Iſraël / die Be wet 

der rechtveerdigheyt ſocht / 

en is tat de Wet ber recht⸗ 
veerdighent niet geſtamen. 
ge Waerom? Om datſe 

[die fochten] niet unt den 
Jeloove / maer als unt De 

De Sendbeief Pauli 
wercken der met. Want ſu 
hebben haer geſtooten aen 
den fteen Dek aenſtoots. 
23 Gelijck gefch2eben is/ 
Siet / ict legge in Sion 
eenen fteen des acnftaats./ 
ende een ratze der ergerniſſe: 
Ende een negelicit Hie in hem 
netnaft/en fal niet beſchaemt 
worden. J 

Det. 10 Capittel. 
jee, / He toegene: 

genhent ming herten / 
ende Het gebedt Hat Lick] 

tat Batt baar Pfraët [doe]/ 
is tat [hare] ſalighent. 
a Want ick geve haet gez 

tungeniſſe / Dat fm eenen 
uger tot Godt hebben / maer 
niet met derſtant: 

a Want alfa ſu Be rechte 
veerdighent Godts niet en 
kennen / ende hare eugene 
gerechtighent faechen up Le 
richten / fa en zijn ſu dert 

rechtveerdighent Godts niet 

anderworpen. 
4Want Get eunde ber wet 

ik Cheiftur/ tat rechtveer⸗ 
dighent een pegelich die ge⸗ 
tanft. | 

5 Want Moſes befchzijft be 
rechtveerdighent bie vat de 
wet is/ [feggende „JOP mene 

fche Die deſe dingen baet / 
fal bang deſelve eben. 
6 Maer He rechtveerdig⸗ 

heut die unt den veloabe is 

fpreeckt aldus / En feat niet 
in uw herte / Wir fal in den 

hemel opklimmen? ’% ir 



i 
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Cap. ro. 
te Chꝛiſtum [van boven] afz 
beengen. J 
7 Of/ wie ſal in den af 

grant nederdalen? ’t ſelve 
fs Chriſtum unt den daaden 
opbꝛengen. 
8 Macrr mat ſegtſe? Nar⸗ 
bu u if Get woort in uiven 
mande ende in uw berte, 
Wit ik het woort Hek. nez 
loaafs ’t welck Sun peediſten. 
g [Namelick,| Andien qu 

met uiven mant fuit belijden 
Ben Deere Jeſum / ende met 
uw herte gelooven/ dat hem 
Godt uut ben dooden opge 
werkt heeft / fo fuit qu jar 
ligh worden. 
„ro Want met der Herten 
gelaoft meu ter rechveer— 
dighent / ende met den manz 
de belijdt men ter ſalighent. 
rr Want be Schijt ſegt/ 

Een negelickt die in hem gez 
faaft / Die en fal niet bez 
fchaemt ‘warden. 
re Want daer en ik meen 

onderſcheut noch ban Lode 
nach an Beieck, Wanteen 

ſelve is Deere Lan allen / 
rüůck zijnde ober alie die hem 

13 Want een negelick/ die 
aencoepen. 

Ben name des Beeren fal aen⸗ 
xroepen / ſal faliat woreden. 
14 Hoe ſullen fm dan [hem] 

aenroepen / in welckten ſy 
niet gelaaften heten? En⸗ 
be hae ſullen ft [in hem] ger 
looven / ban welcken fn niet 
gehoort en hebben? Ende 
ai Er. 

gen De KHomennen. Fol. 171 

hae ſullen fn haaren fander 
die [haer] p2edikte 7 
15 Ende hae ſullen fn p2e- 

dikten / indien ſy niet geſon— 
den en worden? Gelijdt nez 
ſcheeven if / Hoe lieflicſt zijn 
ve boeten Der gene die Weede 
verſtandigen / der gene Die 
het moede verſtondigen! 
16 Darch fu en zijn niet afte 

den Euangelio gehoorſaem 
geweeſt. Want Eſaias fent / 
Heere / wie heeft onſe p2ez 
diſtinge gelooft? | 
17 So is ban Get geloove 

uut het gehjaa2: ende het gez 
haa? daag Get woort Godts. 
18 JMWaer ick ſegge / Én 

hebben fn ’t niet vehoort? 
La dach haer gelunt is aber 
de geheele aerde untgenaen / 
ende hare woorden tot De 
ennden Der Suerelt. — 
19 Maer ick fegge/ En 
heeft Gfraël het niet ver— 
ſtaen? Moſes fent eerit/ 
Act ſal ulieden tot jaloers⸗ 
heut verwecken doorz Fer 
gene die} geen volck [en 
zijn|/ daa? een onverſtan⸗ 
digh volckt falictt u tat tang 
ne verwerſten. 
20 Eñ Eſaias berftaut hem / 
ende fent/ Act Gen gevon— 
Ben van De mene die mp niet 
en fachten : icſt hen openz 
haer geworden Hen menen 
die nae mu niet en b2aegden. 
or Maer tegen Aſraël ſegt 

hu / Den geheelen dagh hete 
be icſt mijne handen untge⸗ 

P 3 ftreckt 



% Cay. II, 

ſtreckt tat een augehoorſaem 
ende tegenſpreſtende volckt. 

Het 11. Capittel. 
Cit ſegge dan / Heeft Godt 
ſijjn baickt berftoaten 7 Dat 

zu verre: want ick ben vorſt 
gen Afraëlijt / uut den zade 
Ab2ꝛahams/ Lan de ſtamme 
Benjamin. 
a Goat en Geeft fijn bolck 

niet verſtooten / ‘t Welck 
Gute vooren gekient Geeft. 
Of en Sweet qu niet wat De 
Schrift feat han Elia: Doe 
hun Godt aenſpzeeckt teren 
Diraëi/ ſeggende / 
3 Heere/ ſn hebben uwe Pro⸗ 
pheten gedöoodt / ende uive 
altaren amgeworpen: ende 
ick ben alleen overgebleven/ 
ende fu faecken mijne ziele. 
4 Maer mat feat tot hem 

te Goddelickte antwoorzde? 
Ach hebbe mu ſelven [nogh] 
ſeven dunſent mannen over⸗ 
gelaten / die De knie boog 
het [beelt] Baal niet geha: 
gen en hebben. 
5 Alſoo ik 'er dan oock in Dez 
fen. tegenwoozrdigen tijt een 
oaverbſfijfſel geworden nae De 
verſtieſinge der genade, 
6 Ende indien het haa? gez 

nade is / fa en ik ’t niet meer 
uut De wercken: anderſins 
en if de genade geen genade 
meer. Ende indien Get if uit 
be wercſten / fa en ié ‘teen 
genade meer : anderſins en is 
Get werck neen Suerctt meer. 
7 Wat Han? Get gene Aá- 

De Sendbeief Pauli 
— 

eK 

rael ſoecſtt / baten Geeft het 
uiet herkregen: maer De unt: 
berkkarene hebben ’t verſtre⸗ 
nen / ende De andere zijn 
verhardt geworden/ 
8 (Gelijckt geſchzeven is/ 

Godt heeft haer gegeven 
eenen geeſt des diepen flaená: 
dogen am niet te ſien / ende 
ooren am níet te hooren /) 
tat op ben hundigen dant). 
9 Ende David fent/ Dare 

tafel worde tat eenen ſtricſt / 
ende tat een valle/ ende tat 
genen aenſtoot / ende tat een 
vergeldinge taaz haet. 
ro Dat hare oogen Lerz 

bunftert ‘orden / am niet 
te fien: ende verſtromt ha⸗ 
ren rugge aile tijt. 
ir So ſegge ick dan / Heb⸗ 

beu ſu geſtrunckelt op dat ft 
vallen fauden 3 Dat fp herre : 
maer doorz Garen bal [is]üe 
falighent ben Geudenen [ ge- 
worden|/ am haer tat ja— 
loersheut te verwecken. 
re Ende indien haer valde 

rijcſtdom if der Werelt / ende 
Gare berminderinge De rijck⸗ 
aam der Hendenen / hoe veel 
te meer hare volhent? 
13 Want ick fp2eke tot u 

HBendenen / Lao? foon veel 
icft der Hendenen Apoſtel 
ben; ict make mijne bediez 
ninge heerlickt: | 
14 Of ict eenigſins mijn 

vleeſch tat jaloeréhent bere 
wecken/ ende eenige uit 
Gaer behouden marbte. — 

i5 Want 



_ nackt 

san, ir. aen De Komennen. Fol. 172 

15 Want indien Hare verover De gene Hie gevallen 
ue 

der werelt / wat fal he aen? 
neminge efen / anders Dan 
het Teven uut den daaden 7 
16 Ende indien de eerſte— 

‘lingen henligh zijn/ fa if 
het deegh [heyligh]: 

ende indien De woztel hey— 
ligh t&/ fo zijn oock be tar⸗ 
den [heyligh ]. 
17 Ende fa eenige Der tac- 

ken afgebrzoſten zijn / ende 
gu een wilde olijfboom zijn 
be in derſelver [plaetſe] zijt 
inne-entet/ ende Dek wor⸗ 
telk / ende Der Gettighent 
Dek olijfbaoms mede⸗ deel⸗ 
wt zijt geworden; 
18 Sa enroemt niet tegen 

be tacſten. Ende indien qu 
haer tegen taemt / qm en 
beaegt Den wodztel niet / 
maer De wortel u. 

rpinge De berfaeninge is zjn / maer de gaedertieren? 
hent/ aber u / indien gu in 
de voedertierenhent Glijft : 
anderſins fult vacht gu afgez 
houwen naden. 
23 Maer vorß fn/ indienfe 

in het ongeloove niet en blij⸗ 
ven / ſullen inme-entet worz⸗ 
den: want Godt is machtigh 
deſelve weder in te enten. 
24 Want indien gu afge—⸗ 

houwen zijt unt Den olijf⸗ 
boom die van nature wilt 
was / ende tegen nature in 
ben queden olijfbaom inge— 
entet: hoe heel te meer fulz 
ten Defe die watueriicke [tac- 
ken] zijn ín Garen engen 
alijfkaam me-entet worden? 
25 Want ickt en fuit niet / 

broeders / Dat u Defe ver— 
bozgenhent onbektent zu⸗ 
Cop dat mt niet wijs en zijt 

19 Gu fuit dan feggen /| Gn ufelben/) bat de berhare 
De tacken zijn afgebrzoſten / Dinge voor een Deel aver Js⸗ 
ap dat icſkt ſaude inge-entet 
maden. 
20 tAs wel: ſy zijn Daar 

ongeloovbe afgebroſten / ende 
a ftaet Doa? het geloove. 

Süht niet hooghgevoelende/ 
maer veeeſt. 
ar Want ik 't hat Godt de 
natuerlicite tacken niet nez 
ſpaert en Heeft / [fiet toe] 
en en aac magelitkt u uiet 
u 

iet Hau De goedertie⸗ 
cen 

Ke nit mi 

ed be ftrengigheut | aengaende Get Guangelium 
de (treuginbent fuel! am üwent wille: 

taël dehoͤmen ik / tat dat 
be voſheut Her Penbenen ſal 
ingegaen zijn, 
26 Ende alſoo ſal geheel 

Iſrael ſaligh wozden: gez 
lück geſchreven ie) De Per⸗ 
afer fal uut Stan ſtomen/ 
ende ſal de dodtloosheden 
afwenden ban Jacob / 
27 Ende dit is haer een bere 

bant ban my / als icft hare 
fanden fat wechnemen. 
28 Sa zijn fp wel Wanden 

matt aen⸗ 

P 4 gaen⸗ 



Cay. 12, 
gaende be Gerkiefinge zin 
ín beminde om der vaderen 
‘utile : 
og Want de genadeniften 

ende De roepinge Goûts zijn 
onberautvelick. 
go ant gelücſterwijs aack 

gulieden eettijté Gode onge: 
hoorſaem geweeſt zijt / maer 
nu barmhertigheyt verktre⸗ 
gen hebt daa? deſer anger 
haazfaembent : 
31 Alſoo zijn oactt deſe nu 

ongehoorſaem geweeſt/ op 
bat oock fn door uwe barm⸗ 
hertighent ſouden barmher—⸗ 
tigheut berkicijnen. 
32 Want Godt heeftſe aile 

onder de angehoorſaemheyt 

ee vd pr ed 0—0— 

De Sendberief Pauli 

Godts/ dat on uwe licha⸗ 
mett ſtelt tat een ſleven— 
de/ Geuline / [ende] Gade 
welbehagelicke offerhande/ 
(welcke is] uwe redelicke 
Godtsdienſt. nd 
o ude en wozt Hefer we⸗ 

reït niet gelijckfazminh/ 
maer fat berandert door 
be vernieuwinge uwes ge— 
maet#/ op dat ou meugt bez 
proeven welſckte de goede en⸗ 
de welbehagende / ende vol⸗ 
maeckte wille Gate 3u. 
3 Want door de genade hie 

ma gegeven is / ſegge ict 
eenen negelickſten die ander 
uik / bat hu niet wis en 
zn haben het gene men be— 

Beflaten / op Dat huſe alle) Gaast wijs te zjn: maer bat 
faude barmhertigh zijn. 
33 O dente des rückdoms 

bende Der wüshent ende der 
kenniſſe Godts! Hee on— 
doorſoekelick zijn fijne vor⸗ 
deelen/ ende onnaſpeurlicſt 
ſijne wegen! 
34 Want wie heeft den fin 

des Heeren geſtent? Of wie 
is fijn raetsman geweeſt? 
35 Of \uie heeft hem eerſt 
gegeven / ende het fal hem 
wedervergolden worzden? 
36 Want unt Gem / ende 
daa hem / ende tat hem 
zijn alie dingen. Hem [zy] 
de heerlickheyt ín Der eeu” 
wighent. Amen. 

Het. 12. Capittel. 
Ch hidde udan/ bᷣꝛroeders/ 
dao2 de ontfermingen 

hu wis 31 tat matighent / 
gelijck als Godt eenen vege⸗ 
licken be mate bes geloofs 
nedeelt heeft. 
4 Want gelijck Luu in Één. 

lichaem bete leden — 
ende De leden alle niet De 
ſelve werckinge en hebben: 
5 Alſoo zjn uu bele Één 

lichaem in Chzifta / maer 
elcii-een zijn wy malſſtanders 
ieden. 
6 Hebbende nu Lerfchen- 

bene gaven / nae De genade 
bie ond gegeven if / 

[So laet ons die gaven 

befteden,] Get 3u prophe⸗ 
tie / nae de mate Def mes 
loafs: het zu bedieninge / 
in Get bedienen: Het zudie 
teert / ín het leeren: Er 

de ee a 



Catt. 13” 

de mert 

„aen He Romennen. Fol. 173 
8 Wet zu die bermaent / in 19 En wzeeckt ufelven niet/ 
et Germanen : Die untdeelt / beininde: maer geeft den 

in eenboudighent: Hie cen/toopne plactfe. Want daer 

Hent: die harmBertinhent 
Daet/ ín blümoedigheÿt. 
9 De liefde zn ongeveynſt. 

Dekt eenen aflteer Gan het 
baofe/ ende hanot het goe⸗ 
de aen: 
to Hebt malitanderen herz 

telickt Vief met bzroedelicke 
liefde. Met eere d’ cen Den 
anderen voorgaende. 

| Bent Die if / in neerſtig— 

AL Zijt niet traegh in't her 
Meerftigen, Zijt vnerigh ban 
geeite. Dient ben Heere. 
12 Verblüijdt u im De hope, 

Zijt geduldigh in De bere 
dauckinge. Volherdet in ben 
gebede. 
13 Deelt mede tot de be— 

hoeften der henlige. Cracht 
nae herbergſaemhent. 
14 Seygentſe Die u vervol— 

“men: ſegent ende en ver— 
wiaeckt niet, 
15 Verblijdt u met den lij 

ben: ende weent met den 
weenenden. 
16 Weeſt eensgeſins ander 

maſſtanderen. Én tracht niet 
nae De hooge dingen/ maer 
hoegt u tat He nedzine. En 
zijt niet wijs An uſelben. 
17 Dergeldet niemant quaet 
voor — Beſorꝛgt 't gene 
eerlick is ana? alie menſchen. 
18 Andien het mogelick is/ 

faa veel in uis / houdt vrede 

metale menen bie 
te arl 

ig gefchzeben/ Im [komt] 
de zatte [toe]: icht fal ’t 
bergelden/ ſegt be Deere. 
20 Gndien dan uive vnant 
hongert / fo ſpiſigt hem: 
indien hem Horit/ fa geeft 
hem te drincſten. Want dat 
doende fult qu kalen vpers 
op fjn hooft hoopen. 
or En woꝛt van het quaet 

niet avermonnen / maer 
averwint Het quaet Hoor 
het goet. d 

Det 13, Capittel, ‚5 
a pe ziele zu den Mach⸗ 

ten aber [haer] geſtelt 
undermorpen. Want daer 
en is geen Macht Han kan 
Gaùt : ende He Machten 
Die Daet zijn / Die zijn ban 
Godtgeordineert. 
a Alſo dat die Gem tenen de 
Wacht felt / be o2binantie 
Godts wederſtaet: ende dies 
fe wederſtaen / fullen ober 
Pae on een vordeel harz 
en. 
3 Want He Oberſte en zijn 

niet [tot] een vreeſe den 
goeden wercſten/ maer den 
giuaden. Wilt on nu de 
Jacht niet Lreefen? Doet 
het moede / ende au fuit lof 
ban haer hebben. 
4 Want fn ik Godta diena⸗ 

treffe /utennaede, Maer inz 
Dien mt quart doet / fa Heeeft: 
Want ſu en dzaent het ſweert 

P 5 niet 



Cap. 14. 

ik Godts dienareffe / een 
{uzeechtfter tat ſtraffe Den 
genen die quaet Doet. 
z Oaeram ik 't noodigh 

ondertuogpen te zijn / uiet 
alleenlickt am der ftraffe 
maer aackt am Her canfcien- 
tie wille. 
6 Want daerom Letaelt gu 

gackt fchattingen: want ſy 
dienaers Godts zijn in Hit ſel⸗ 
he gedueriglick beſigh zijnde. 
7 Su geeft dan een negelick 

dat mt ſchuldigh zt: ſchat⸗ 
tinne / dieu ou De fchattinge: 
ta{ / bien mt den tal: vreeſe/⸗ 
dien gu De beeefe : eere / Dien 
nu de eere [fchuldig zijt], 
8 En zĳjt niemant vet 

ſchuldigh/ ban maikanderen 
Lief te heren. Want die Hen 
anderen lief heeft / Die heeft 

de wet Gerbuit. » 
g Want bit / Gu en fult 

geen overſpel doen/ Op en 
fuit niet dooden / Guen ſült 
niet ſtelen/ Gy en ſult geen 
valſche getungeniſſe geben / 
Gu en fuit niet begeeren / 
ende fo daer eenigh ander 
gebodt if / wort in dit woort 
als in een hooftſomme be— 
grepen / [namelick] in Bit / 

Gu fult uiven naeften lief 
hebben gelijck uielben. 
ro ®e liefde en Hoet den 

naeften neen quaet. So if 
ban De liefde De vervullinge 
der met, 
rr Ende Hit [legge ick te 

De Sendüzief Pauli TA 

niet te vergeefs. Want fr jmeerl/ dewijle tun de gelez 

Kd ER hd EE 

genheyut des tijts (weten / dat 
het De ureik / Dat wu Nu 
uut Den flaep opwaſten: 
want de ſalighent ik and nu 
naerder / dan dae fup [eerft] 

/gelooft hebben, 
12 De nacht if voorbuge⸗ 

gaen/ ende de dagh is nachte 
gefkamen. Laet ons dan afs 
ieggen De wercken Der dun— 
fterniffe/ ende aendaen De 
wapenen des lichte, 
13 Laet ons alá in Den 

dagh/eerlick wandelen : niet 
in beaffernen ende D2anchen: 
ſchappen/ niet im flaeptta: 
meren ende antuchtingheden/ 
niet in twiſt ende njdighent: 
14 Maer doet aen ben Dees 

re Jeſum Chriſtum / ende en 
verſorgt Get vieeſch niet tat 
begeerlickheden. 

Pet 14. Capittel. 
DE genen nu Die ſwack 

is in ’t geloove neemt 
aen / [maer] niet tat tfuiftie 
get’ ſamenſprekingen 
2 De eene gelooft wel bat 

men alles eten maat / maer 
gE ſwackt is eet moesſtrun⸗ 
en. 
3 Die daer eet / en verach⸗ 

te hem niet die niet en eet; 
ende die nieten eet / / en oo2⸗ 
deele hem niet Die Haer eet: 
Want Gaat Heeft hem aen= 
genomen. | 
4 Wie zijt mt bie eenes an- 

beren hunsknecht oorzdeelt? 
Huſtaet / ofte hu valt ſjnen 

en⸗ 

dn 



J | Cay. 14. | 

engen Heere: dach hu fal 
vaſtgeſtel 

aen de Romeynen. Fol. 174 
rr Want Haer if gefchjzer 

lt worden: want ven / Icktleve / feat de Deer 
Gaat is machtigh hem vaſtre: voor mi ſal alte knie 
te ſtellen. bungen: ende alle tange ſal 

5 D'een acht welden Leenen] Gaat belüden. 
baal boven den [anderen] 
dant: maer De andere acht 
alte De dagen [gelijck], Een 

negelijck zu in fijn engen ger 
muet ten bollen berfettert. 
6 Die ben dagh waerneemt / 

die neemt [hem] waer den 
Heere: ende die den dagh niet 

_ Waer en neemt / die neemt 
Chem] niet waer den Deere : 
Die daer eet / die eet [fulcks ] 
den Heere / ant hu danckt 
Gaat: ende Hie niet en eet / 

_ dieen eet [fulcks] den Heere 

| 

niet / ende jn dancſtt Godt. 
7 Want niemant Lan Ans 

en leeft hemſelven / ende nie⸗ 
mant en ſterft hemſelven. 
8 Want het zn dat tun leben/ 
wn ſleven den eere: Wet zu 
dat un teren / wu (teren 
den Deere. Wet zn Dan dat 
fun leben / het zu dat tun ſter⸗ 
ben / Suu zijn Dek Heeren. 
g Want daer toe if Chriſtus 
nack nefta2ben / ende opge⸗ 
ftaen/ ende weder levendigh 
geworden/ ap dat hu bene 

_ He over doode ende levende 
eerfchen ſaude. 
To Maer nn / nat onz: 

oock nu / 

Beaeder? Want tun fui- 
fe voor Hen Verhter- 

Cheiſti geſteit worden. 
* 

12 So dan een negelickt 
ban ank fal voor hemſelben 
Gade rekenschap neben. 
13 Laet ong dan malſtan⸗ 

deren niet meert oordeelen: 
maer ao2deelt Hit lieber / 
namelick dat om Den broe— 
der eenen aenftaat ofte 
ergerniſſe en geeft. 
14 Ick Sweet’ ende hen 

verſekert in ben Deere Hes 
fu/ dat geen dingh onreun 
en is in hemſelven: dan die 
acht pet onrenn te zijn / 
Bien ig ’t onreun. 
15 Maer indien uwe broe⸗ 

der om Der ſpijſe wille bez” 
droeft wort / fa en wandelt 
gu niet meer nae liefde. En 
berderft Dien niet met uwe 
ſpüſe oog welcken Chzie 
ſtus geſtorzven if, 
16 Dat dan uw goet niet 

gelaſtert en worde. 
17 Want Get Koninckrijr⸗ 

ke Godts en ik niet ſpüſe 
ende dranck / maer vecht: 
veerdighent / ende Woede / 
ende blijtſchap Hanz den 
Penlinen Geeft. 
18 Want Hie Cheifta in 

deelt gu uien broeder? Of deſe ingen dient ik Bate 
wat veracht on welbehagelick / ende aen— 

genaem den menfchen. 
Ig So dan laet ans najagen 

tgene tat den vzede / ende 't 
P 6 ge⸗ 
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Cap. 15. De Sendbeief Pauli er HG 

gene tat be ſtichtinge ander, fer leeringe te booren gee 
malſtanderen [dient |. 
oo En verbeeeckt het werrcſt 
Godts niet om Der ſpijſe Wil 
le, Alle dingen zijn welrenn / 
maer het is nwaet Den mene 
fche die met aenftaat cet. 
er Bet if goer geen vleeſch 
teeten/ nach tuijn te Deinc- 
ken/ nach [yet] Waer aen 
uw beoeder hem ſtoot/ afte 
ge-ernert wort / afte [waer 
in] hu ſwack is. 
22 Hebt gugeloove? Hebt 

Edat] bn uſelven voor Godt. 
Saligh is hu die hemſelven 
niet en oordeelt in het gene 
dat hu voor voet houdt. 
23 Maer die twijfelt/ inz 
Bien Gu eet / if bernazbeelt / 
am dat hu niet uit Den ge— 
loove ſen eet]: ende al Wat 
wit den geloove niet en if / 
dat is ſonde. 

Bet 15. Capittel. 
MEE wu die ſterck zijn / 

zu ſchuldigh de ſwack— 
heben ber onterechte te drza— 
gen / ende niet ons ſelven te 
behagen. 
2 Dat dan een nenelickt Han 
ans [fijnen] naeſten behage 
ten goede / tot ſtichtinge. 
3 Want oork Cheꝛiſtus en 
ik hemſelven niet Gez 
aent : matt / gelijck nez 

fch2eben is / De ſmadingen 
Ber gene Die u fmaden zijn 
op ma gevallen. 
4 Want af wat te vodren 

ſchreven: op Dat mu Haag 
lüdſaemhent ende vertroo— 
ſtiuge der Schziften hope 
heden fouden. — 
5 Dach be Gant der lijd= 

ſaemheyt ende ber vertroo— 
ſtinge gebe udat mt eensge—⸗ 
fint zijt onder malſtanderen 
nae Chrꝛiſtum Pefum: 
6 Opdat at eendzachtelickt 
met Éénen nronde meugt 
verheerlickten ben Godt en- 
de Pader unies Beeren Jeſu 
Chaiſti. Ke 
7 Daeram neemt malkaar 

deren aen/ nelijct oock Cheri⸗ 
ſtus ont aengenomen Geeft 
tat De heerlickheyt Godts. 
8 Enbeick ſegge/ dat Jeſus 

Cheiſtus een bienaer gewoz⸗ 
ben is Her Befnijdeniffe ban 
‘uenen de Waerhent Gants / 
ap bat Gu bebeitigen ſoude 
De belafteniffen bert baberen : 
9 Ende de Begdenen Godt 

ban wegen De barmhertig= 
heut fouden verheerlicken: 
geljck geſchzeven if / Daer: 
am fat ict u belijden onder 
be Wendenen / ende uiven 
name lſofſingen. 
ro Ende wederom ſegt hu / 

Weeft vrolicſt on Heudenen 
met fijnen volcke. 
rr Ende wederom / Kooft 

Ben Heere afie nn Hendenen / 
eri prijſt hem alle qu volckten. 
re Ende wederom ſegt E— 

ſaias / Baer ſal zijn de woretel 

geſchreven iz / dat is tat on⸗Jeſſe / ende Die opſtaet — 



Cap. 15. 
‚ober De Hendenen te gebie⸗ 
dens op hemſullen de Deur 
benen hopen. 

13 De Bodt nu der hope 
vervulle ulieden met alie 
blijtſchap ende Leede in 't 
gelooven/ op Dat on over: 
vloedigh meugt zijn in De 
hope⸗ daor De kracht De 
Heuligen Geeſts. 
1 ©ach/ mijne broeders/ 
aackt iclt jelbe ben verſeſtert 
ban u/ dat an vocrſtſelve vol 
zijt ban goetheut / herbult 
met alle ſtenniſſe / machtig) 
am -auckt malſtanderen te 
vermanen. 
15 Maer ich hebbe u eens⸗ 

deel te ſtautelicker geſchre⸗ 
hen / heoeders / u als weder⸗ 
am{[dit) indachtigh maftenz 
be / om He menade Die my 
ban Godt gegeven if: 
16 Op bat ick cen dienger 

Jeſu Cheiſti zu ander He 
endenen / Get Euangelium 
odts bedienende/ ap dat 

be offerhande der Heudenen 
aengenaem worde/ gehey— 
ligt doa2 den Hepſligen Geeſt. 

_ 17 Sa hebbe ich dan roem 
in Chaiſto Jeſu in Die dingen 

die Gadt aengaen. 
„8 Want ickt en faude niet 
durven pet ſeggen / ’t welck 

{tus door mu niet ge— 
weocht en heeft / tat gehoor⸗ 
facmBent der Hendenen / met 
woorden ende wercſten / 
19 Dao, ſiracht ban teeckte⸗ 
nen ende wonderh eden / [Len- 

— 

aen De RKomeunen. Fol. 175 
de] dooe de ſtracht des Geeft 
Godts: fa dat ickt ban Jeru⸗ 
ſalem aen/ et rontomme/ tat 
Illuricum toe het Euange: 
lium Cheiſti vervult hehe. 
oo Ende alſoo ſeer begee— 

righ geweeſt Gen om Het 
Erangelium te verſtondi— 
gen / niet daer Chꝛiſtus gez 
noemt was / op dat icht niet 
op cen anderé fondament 
en ſaude bauwen: 
or Macer / gelijcſt geſchee⸗ 

ben is / Den weſlcſten van hem 
niet en was geboodſchapt/ 
die ſullen't ſien: ende deweſc⸗ 
Ée het niet gehoort en heb— 
Gen / die fulten ’t verſtaen. 
oe Waerom icht vocſt merz 

nigmael verhindert geweeſt 
ben tat u te komen. 
23 Maer nu geen plaetſe 

meer hebbende in deſe gez 
‘meften / ende van aber belg 
jaren graat Gerlangen hehe 
bende om tat u te Komen / 
24 So wanneer ict nae 
Spanjen reyſe / fa fal ick tat 
uſtomen: want ick hage in ’t 
doarrenfen ute ffen/enùce ban 
u derwaerts gelendt te worz⸗ 
dens als icſt eerſt ban uitge: 
derſtegenwoordigheyt | engs 
deels verſadigt fal zijn. 
o5 Maer nu reyſe ict nae 

Jeruſaſem / Dienende den 
heuligen. 
26 Want het heeft [die van] 
JPacebanien ende Achajen 
noet gedacht een gemenne 
hantreuckinge te doen aen 

P 7 be 



Cap. 6. 

VAL rme —— 

De Sendberief Pauli 

be arme onder De henlige die meynte die te keuren të: EK - 
te Jeruſalem zijn. 2 Op dat qu haer ontfangt 
27 Want Get heeft haer [foo] in (Gn Heere) gelijck het ben 
raet gedacht: aactt zjn fn ha⸗ 
refchuidenaers, Want indien 
be Wendenen harer geeſte— 
lichte [goederen] deelarhtigh 
zijn geworden/ fa zijn fn aactt 
ſchuldigh haer ban licha— 
melicke | goederen te dienen. 
28 Uik ick Dan dit vol— 

| bracht/ende haet deſe vrucht 
verſegelt ſal hebben / fa fat). 
ick dooz ulieder [ftadt] nae 
Spanjen afſtomen. 
29 Ende ick weet' dat ick 

tot u ſtamende/ met vol— 
fen fenen Def Euangeliums 
Cheꝛiſti Ramen ſal. 
30 Ende irk biddeu/ broe⸗ 

ders door onſen Deere fe 
Suum EBeiftum / ende door de 
liefde bek Beefts / Hat nu met 
muſſtrijdet in De gebeden tat 
Gat Laag mu. | 
31 Op dat ict magh bez 

vrijdt worden ban He onge 
haa2fame in{udea / ende dat 
defe mijne dienſt / Dien [ick] 
aen Jeruſalem [doe]/ aenz 
genaem zn ben henligen: 

32 Op Dat icft met blijt⸗ 
fchhan/ boog ben mille Godts/ 
tat u magh ſtomen/ ende met 
u verquickt worden. 
33 Ende de Godt bek vredes 
zu met u allen, Amen. 

Het 16. Capittel. 
Et ich beveele u PD # 

ben onſe fufter / 
een dienareſſe ik Der pi 

henligen betaemt /ende haer 
buſtaet ín mat fake ſu u fau 
de magen ban Haen hekken. 
Want fuif een voorſtanſter 
gewreeſt ban belen / aac Laun 
mu feline, 
3 Genet Perifciliam ende 

Anuiſam / mijne medewerc⸗ 
kers in Chꝛiſto Jeſu: | 
4 Die haaz mijn teen har 

ven half geftelt heben: den 
welcſten niet alleen icht dance 
ke/ maer oock alie De nee 
mennten der Hendenen : 
5 [Groet] aactt De gemeun— 

te in haren hunſe. Gzoet 
Epenetum mijnen bemin 
den / Die De eerftelinngh ik 
— Achajen in Chꝛiſto. 
6 Genet Mariam / die veel 

voor ons gearbent heeft. 
7 Gzaet Andzanicum ende 

Junian/ mijne magen / ette 
De mijne medegevangenen / 
welcke vermaert zijn ander 
de Apoſtelen / Hie aack voor 
mt in Chꝛiſto geweeſt zijn. 
8 Goet Amplian mijnen 

beminden in ben Heere. 
9 Beet Arbanum onfen 

mede⸗ Arvender in Chꝛiſto/ 
ende Stachun mijnen be— 
minden. 
10 Genet Apellem / bie be⸗ 
peoeft is in Chriſto. Gꝛoet⸗ 

die van Ariſtobuli [huys- 
| gefin zijn |, 

11 — ——— — ; 
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Cam 16. 
Î 
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van mijn maenfchan if 
Geoetſe Hie van Narriſſi 
Chuysgezin zijn |/de gene [ na- 

_ melickJ die ín ben Heere zijn. 
re Braet Cryphenam euz 

_ be Canpbofam/ [vrouwen] 
bie in den Heere arenden. 
Groet Perſidem de beminde 
—— / die veel gearbeudt 
heeft in den Heere. 
13 Groet Vufum den unt— 

verſtoren in ben Deere / ende 
_ fijne moeder ende de mijne. 

14 Geꝛoet AUfmucritum / 

Phlegantem / Berman/ Pa⸗ 
trobam / Wermen/ ende De 
broeders Die met Daer zijn. 
15 Geoet Philologum ende 

Aultan/ Nereum / ende fij- 
ne fufter / ende Olpmpam / 
_ endealie de henlige / die met 

haerlieben ziju, 
16 Geꝛoet malkanderen met 

eenen heyligen Hus. De 
_ gemennten Chäaeiſti groeten 
ulieden. 

17 Eñ icſt hidde u/ broeders/ 
neemt acht op de mene die 
tweedracht ende ergerniſſen 

aceurechten tenen De leere / 
die gu [van ons] geleert hebt: 
8 

| » 

ende luijckt af ban deſelve. 
18 Want de ſulcke en Dienen 

anfen eere Jeſu Chzijta 
niet / maer Garten bunch : enz 
De verlenden / door ſchoon⸗ 
ſpreſten ende prüſen / De her⸗ 
ten Der eenvoudige. 
19 Want uwe gehoorſaem⸗ 
heut is tat [kenniffe van] alle 
geſtomen. Ick verblijde mu 

t 

aen De omeynen. Fol. 176 

dan uwent halven: ende iclt 
wil bat gu wijs zijt in Det 
goede/ Hoch annaafel in het 
quade. 
co Ende de Godt Hek vre⸗ 
de fal den fatan haeft onz 
der uwe baeten verplette— 
ven. De genade onſes Deer 
ren Jeſu Cheiſti zu met 
ulieden. Amen. 
or U nroeten Cimotheus 

mijn mede-arkbender / ende 
Cucius/ ende Lafon / ende 
Soſipater mijne bloetver— 
wanten. 
oo Act Certius/ die Den 

Brief geſchzeven hebbe / 
groete u in Den Deere, 
03 Ugroet Gajus mijn ende 

ver geheeler gemeuntehuns— 
meert, U groet Eraftus de 
Hentmeefter Der ſtadt / ende 
de hoeder Quartus. 
24 De genade anfes Beeren 

Jeſu Ehzijti zu met u alien, 
Amen. 
25 Gem nu die machtinh 

is u te beveſtigen / nae mijn 
Euangelium/ ende De p2es 
diſtinge Jeſu Chzifti/ nae 
be openbaringe Der verborz⸗ 
nenhent/ die [van] de tü— 
den der eeuwen verſwegen 
is geleeft : 
26 Maer nu geopenbaert 

ia/ ende doorz de Propheti⸗ 
ſche Scheiften/ nae Get 
Gevel deg eeuwigen Godts / 
tat gehoorꝛſaemhent des ge⸗ 
{oafs / onder alle be Hende⸗ 
nen bekent is nemaeckt : 

07 Gen 
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Cay. 1. 
27. Den [felven] alleen wij⸗ 
* Godt [zy] Haar Lefum 
EGeijtum de hrerlickhent in 
ber eeuwighent. Amen. 
[De Sendbrief | aen de Romey- 

nen is gefchreven van Corin- 
then, [gefonden] door Phe- 
ben, de dienareffe der gemeyn- 
te die te Kenchreen is. 

De Eerfte Sendbrief des 

_Apoftels PAULI aen die van 

CORINTHEN. 
Det Eerfte Capittel. 
AULUS, een verdepen 
Apoſtel Jeſu Chaeiſti/ 
tao? den wille Godts/ 

ende. Soſthenes De broe— 
der/ 
a Nen be gemeynte Godts 

-bie te Corinthen if / den gez 
henligden in Chꝛiſto Lefu / 
deu geroepenen Genligen / 
met alle die Den name onſes 
Heeren Jeſu Cheiſti aenroe⸗ 
pen ín alie plaetfe / bende ha— 
res ende onſes [Heeren |. 
3 Genade 31 u ende Dede 

“ban Baat anfen Pader / ende 
ben Heere Jeſu Chꝛeiſto. 
4 Acht dancſte mijnen Gant 
afte tijt ober u/ ban legen 
be genade Godts die u Herer 
ben is ín Cheiſto Jeſu. 
5 Dat an mattes zijt rücke 
geladen in hem / in alle 
reden ende alle kenniffe : 
6 GBelijckt het getungenijfe 

Cheꝛiſti beveſtigt is onder u. 
7 Alſo dat Get u aen neen 
gave en ontbpeectte / hers 

De A. Sendhzief Pauli 

en 

warhtende be aperibaciuge 
aiie Beeren Leu Ch2iftt. 
8 Werkte [Godt]u bock fat 

beveſtigen tat den eunde toe/ 
Lom] onſtraffelick Cte zijn] 
in He Pae anſes Meeren 
Jeſu Chꝛiſti. 
9 Godt is getrouw/ Haa? 

welcſten au geroepen zijt fot 
de gemennſchap fijns Soons 
Jeſu Chꝛiſti anſes Beeren. 
ro Maer ickt ain / brꝛoe⸗ 

ders/ Dao den name anfes 
Beeren Jeſu Chꝛiſti bat 
qu alte het felbe fuzeetkt / 
cube [dat] ander u geene 
fcheurinnen eu 3ĳjn/ maer 
[dat] qu t'ſamengevoegt zit 
in eenen ſelven fin / ende in 
een ſelve gevoeſen. 
rr Want ma is van ube⸗ 

ſtent gemaeckt/ mijne beoe— 
ders/ dooz die van Chloes 
huysgeſin zin /dat ‘et twis 
ten ander u zijn. 
re Eñ dit ſegge ich / dat een 

negelick ban ufent/ Ach ben 
Pauti/ ende ict Apolſo/ ende 
ict Cephe/ ende ick Cheiſti. 
13 Ae Chꝛiſtus gedeelt 2 

IE Paulus boog ugektrunuſt? 
Of zijt vu in Pauit name 
gedoopt? 
14 Acht dancke Godt/ dat 

ict niemant van uiteden nez 
daopt en hebbe/ Han Cris | 
gum ende Gajum : 
15 Op dat niet nemant En 

fenne / dat ick in mijnen na: 
me gedoopt hebbe, | 
16 Doch ick hebbe od. 
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Cap. * 

geet’ ict niet af ickt pemant 
anders gedoopt hebbe. 

Want chſtus en Geeft 
mu niet gefanden am te dour 
pen/ maer am het Euange⸗ 
Yum te verſtondigen: niet 
met tuijshent ban waarden / 
oi bat Get Krunce Cheiſti 
niet verndelt en worde. 
„18 Waut het Maat des 
ſtrunces is wel / Den genen 
bie berfaren gaen/ dwaes⸗ 
Hett: maer ong bie behou⸗ 
Ben worden is het een kracht 
Godts 
19 Want daer is geſchre⸗ 
ben / Ick falde wjshent der 
wüijſe doen bergaen / ende 
het berjtant der verſtandige 
fal icſt te niete matten. 
ao Waer is de wiſe? Vaer 

is de Schaiftoeleerde 7 Waer 
is de onderfoecher deſer ecu- 
tue ? En heeft Gaat de wijk: 
bent befer werelt niet dwaes 
gemaecſtt? 
or Want naedemael in He 

wijshent Godts de werelt 
Godt niet en heeft neïtent 
haa? de Wijsheut/ fa beeft 
het Gade behaegt Hoa? de 
Blvaeshent der predikkinge 
ſaligh te maken die gelaa- 

_ hen: hd 

aen bie ban Corinthen. 
n van Stepbha-| Laben Wel een ergerniffe / 

| ‚ne aapt; voorts en ende den Geiechen ecne 

Rau 173 

dwaeshent: 
24 Maer haer die geror⸗ 

gen zin / beyde Gaden enz 
de Griechen / [prediken wy] 
Ch2ꝛiſtum de fracht Godts/ 
ende He wijshent Godts. 
25 Want het dwaſe Godts 

is luĳfer dan De menschen : 
ende Het ſwacſkte Godts ig 
fterchter Dan de menfchen. 
26 Want au fiet uive roer 

pinge/ broeders / dat [gy] 
niet bete wäſe [en zijt} nae 
ben uieefche / niet vele mach: 
tine/ niet bele cele. 
27 Maer het dwaſe der we⸗ 

relt Geeft Godt untberkoz 
ren / op dat hu de wüſe be⸗ 
fchamen faude t eñ het fnac: 
ke Der Werelt heeft Gott 
untverſtaren / ap bat hu het 
fterchte faude beſchamen. 
23 Ende het onedele Her 
‘werelt / ende het verachte/ 
heeft Godt uutberkaren / 
ende Get gene niet en if/ 
op dat hu 't gene [yet] ië te 
niete faude malen. 
ag Op dat geen Lleefch en 

faude vacmen Laa? hem. 
go MWaer uut hem zijt on 

in Chꝛiſto Lefu/ die ank 
geworden is wijshent ban 
Gode / ende rechtveerdig— 

22 Obermits de Joden een heyut / ende Genligmakinge/ 
teecken begeeren / ende de ende verloſſinge. 

Geiecſten wishent ſoeckten: 
23 Dach tun peedilien Chei⸗ 

E ws 

—— 

gelicugcigden / den — 

31 Op dat ſhet zy]/ gelijck 
geſchreven iß / Die roemt / 
roeme in den Heere. 

Het 



Cap. 2. 

Bet 2. Capittel. 

De A. Sendbrief Pauti — 
fn den Heere Her heerlick— 

EE? ickt/ brorders/ alg Hent niet geſtrunſt hebben. 
icht tatu nefkamen hen/|,9 Aaer/nelijckt gefchreben 

en ben uiet gefamen met 
uatnementhent ban woozr⸗— 
den / ofte han wüshent/ u 
gerkandigende het getunge— 
niſſe Godts. 
a Want icſt en hebbe niet 

voorgenomen pet te weten 
onder u/ dan Jeſum Chꝛi— 
ſtum / ende dien geſtrußciget. 
3 Ende ick was kn uiteden 

in ſwarkhent / ende in veee⸗ 
fe/ ende in Gele beebinge. 
A Ende mijne reden / ende 

mijne predikinge en was niet 
in bewegelicke woorden Her 
menfchelicke wijsheut/ maer 
in betooninge Dek geeſts en” 
de Her kracht. 
5 Op dat uw geloove niet 

en faude zijn in wüshent der 
meufchen / maer iu De kracht 
Goûts, | 
6 Ende tur ſpreſten wüshent 
ander De voſmaecktte: dach 
eere wiüshent niet befer we⸗ 
relt/ nach der Overſte Hefer 
werelt / die te niete worzden: 
7 Maer u fpzeken de 

wijsheunt Godts [beftaende ] 
in berha2nenbent/ die hez 
deckt was/ welckte Godt te 
vooren verozdineert Heeft 
tat onſer heerlickheut eer 
de werelt was. 
8 Welcſte niemant van de 

Oberſte deſer werelt gekent 
en heeft. Want indien ſuſe 
gekent hadden / fa en fauden 

is/'t Gene be vage niet en 
heeft geffen/ ende de aare 
niet en Geeft gehoort / ende 
in Get herte bek menfchen 
niet en is apgeftlommen / 
‘toene Godt berendt heeft 
Dien die Gem lief hebben. 
io Dar Godt Geeft [het] 

ans geopenbaert daag fijnen 
Geeit. Want de Geeft onz 
derſoecktt alle bingen / aart 
be diepten Godtä. 
rr Want luie Kan He menz 

fchen weet het gene des menz 
fchen if/ Dan De geeft Dek 
meufchen die in Gem is? ale 
faa en tweet markt niemant 
het gene Godts if / dan de 
Geeft Godts, 

re Pach lun en Gebben 
niet ontfangen Den geeft Der 
‘werelt / maer den Geeft die 
uut Godt is: op Dat fut fau 
beu meten be Dingen Hie onÉ 
han Godt gefchancken zijn. 
13 Detwelrke tun oock ſpre⸗ 

ſten/ niet met woorden die 
De menſchelickte wüshent 
leert/ maer met [woorden] 
tie De Heulige Geeft eert / 
neeftelicite tinnen met gees 
fteïicke t° ſamenboegende. 
I4 Maer He natueriickte 

menfche eu begript niet 
de binnen Die Dek Geeſté 
Godts zjn. Want fn zjn 
hem dmaesbhent / ende bu 
en kanſe niet verſtaen/ zen 

at 



Cap. 3. 
| batfe geeftelicht onderfchen- 
—— den. 

5 ®ach He geeſtelicke 
—— anderſcheudt wel 
alle dingen/ maer Gu ſelve 
pn wort van niemant on— 
derfcheuden. 
16 Want wie Geeft den fin 
des dDeerengeltent/ Die hem 
faude anderrichten? maer 
Xun heben den fin Chäeiſti. 

Het 3. Capittel. 
Nde ick/ Geoeders/ en 
konde totu niet ſpreſten 

alg tat geeftelicke / maer als 
tot bleefchelicke / al tat 
— kinderen in Chꝛiſto. 

Ack hebbe u met melck 
| gevocht / ende niet met [ vas- 
telfpijfe: waut nu en ver⸗ 
machtet [doe] nanh niet: 
ja gu en vermoget oock nu 
nogh niet. 
__3 Want gu zijt nogh vlee⸗ 
ſchelick. Want dewüile onz 
der u nĳjt if/ ende twiſt/ 
ende tweedracht; en zijt gu 

niet vleeſchelick / ende [en | 

aen Die ban Carinthen. Fol. 178 

af heeft nat gemaecſtt: maer 
Gat Geeft Den wasdom gez 
geben. 
7 Saen ik dan / nac) Du 

bie plant net/ noch hu die 
nat maeckt: maer Godt die 
den wasdom geeft. 
8 Ende die plant / ende Die 

nat maeckt zijn Één: maer 
een negelickt fal ſjjnen loan 
ontfangen nae fjnen ar— 
bent, 
g Want fun zijn Godts 

mede-arbenders: Godts ace 
ſterwerck/ Godts gebouw 
zt gu. 
10 ae de genade Godts 

die mu gegeven is / hebbe ick 
als een Suk bouwmeeſter 
het fandament gelegt: ende 
een ander bouwt daer op. 
Maer een pegelick fie toe 
hoe hudaer op bouwet. 
rr Want niemant en Hau 

een ander fondament Tens 
gen dan ’t gene geſegt ié / 
t welckt is Jeſus Cheꝛiſtus. 
re Ende indien nemant op 

dit fandament bouwt /gout/ 
filter / Koftelicke fteenen / 
haut/ hon/ ſtoppelen: 
13 Een pegelicks werck fal 

apenbaer mogten: ‘want De 
dant fat Get berklaren/ Dez 
wijle het door ner antderkt 
wort: ende hordamgh eens 
negelickts merck if / ſal het 
vner beproeben. 
14 Sa nemants werceſt blijft / 
dat hu daer op gebouwt 
heeft/ die ſal laon — 

men 
4 Want alá d’ een fent/ Ach 

‚ben Pauli / ende een ander / 
cht [ben] Apollo; en zijt 
| am niet vleeſchelicſt? 

5 Wiets dan Paulus / ende 
wie is Apollos/ anders ban 

door welſckte gu ge⸗ 
—— „et ſdat gelijck 
de Heere eenen negelicſten 
gegeven heeft 
i — — 

wandelt ‚oe [niet] nae den 
fche 



Cap. 4. 

15 Sa nemants luerckt fal 
verbrandt worden / Hie fal 
ſchade lijden: maer ſelbe ſal 
bu behouden worden/ doch 
alfaa als Hao vuer. 
16 En weet np niet dat 

uu Godts Cempel zijt/ enz 
de De Geeft Godts in uliez 
den waant 7 í 
17 Sa nemant Hen Cem⸗ 

pel Godts fchendet / dien fal 
Godt fchenden: Mant de 
Cempel Godtsas ik Geuiinkh / 
welcke au zijt, 
18 Niemant en Gedziege 

hemfelben: fa nemant onz 
der u dunckt dat Gu wijs ik 
ín defe Werelt / Die worde 
bivaek / op Dat Du tuis 
manh worden. 
19 Want de wüihent dez 

fer werelt is dwaeshent by 
Godt. Want daer ís geſchre⸗ 
ben/ Du vattet de wüſe in 
hare argliſtighent. 
“20 Ende Wederom) De 
Deere Lent de overleggin⸗ 
gen Der life / datſe nbel 
zijn. | | 
ar Wiemant dan en roe⸗ 
me an menſchen: want al— 
les is uwe. E 
aa Det zn Paulus/ het zu 

Apollios/ Get zu Cephas 
het zu de werelt/ het zu ſe— 
ben/ het zudoot / het zute⸗ 
genwoordige/ Het 3u toe— 
amende dingen: ft zijn 
alle uive ; — 
23 Dach an zijt Cheiſti/ 

ende Chriſtus if Gadts, 

De A. Seudzief Pauli 

Het 4. Capittel. 
el den houde on een [ye-| 

der] menfche/ alß dige | 
naers Chꝛiſti / eñ uutdeelers 
der verborgenheden Godts. 
2 Ente voorders vaat) 

in de untdeelers verenſcht/ 
gat efclt getrauw Gebanden | 
werde, | J 
3 Dach mut is baar het mine | 

fte dat ickt ban ulieden geaaze | 
deelt worde / ofte ban eeu 
menfchelick aa2oeel: ja ict en | 
aa2deele oacft mu ſelben niet: | 
4 Want ick eu hen my fel= | 

ben geens Dings Geluuft : | 
doch ict en Gen daer Hang | 
niet gerechtveerdigt: maer 
Die mu oordeelt / if be Heere. 
5 Sudan en vordeelt niet 

voor den tijt / tat datde Dees 
re ſal geftamen zijn / weſcke 
aactt in 't licht ſal brengen 
tgene ín de dunſterniſſe ver⸗ 
hanen if/ ende openbaren 
de raetflagen der herten : enz 
De afs dan fal een engelick laf 
hebben van Babe. 
6 Ende deſe innen / broe⸗ 

gers / hebbe icht op ſeſven 
ende Apollo hu gelickeniſſe 
gepaſt/ am uüuwent wille: op 
dat gu aen Ong ſoudt leeren 
uiet te gevoelen boven 'tge⸗ 
ne geſcheeven if/ dat qu niet/ 
d eene am eens anders \uiile/ 
apgeblaſen en wordet tegen 
den anderen. * 
7 Want wie anderſchendt 

u? Ende wat hebt gu dat qu 
niet en hebt ontfangen? te 

La | ĳ 
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Cap. 5. 

fo on he 
hebt /wat roemt an als of qu 
het niet ontfangen en hadt? 
8Alreede zijt on berfadint/ 
alreede zijt qu rijckt gewor⸗ 
Hen / fander ans hebt nu nes 

| rien ende och of mt 
eerſchedet / op dat oocſt lun 

met u heerfchen mochten. 
g Want ick achte dat Bodt 
ons / die be laetſte Apoſtelen 
zijn / ten toone heeft geſtelt 

aen Die van Corinthen. 
t ooch ontfangen | Hinderen vermane icſt (u), 

— 
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15 Want alchaddet an tien 
dunſent leermeeſters in Chri⸗ 
fka / fa [en hebt gydoch niet 
bele baders: want in Chziz 
ta Jeſu hebbe icit u bang ’t 
Euandelium geteelt. 
16 So vermane icſt u dan / 

zijt mijne navolgers. 
17 Daerom hebbe ick Ci— 

motheum tat u geſonden / 
die mijn lieve ende getrouwe 

als tat der baat verweſen / ſone iz in den Heere / welcke 
want ‘ut zijn een ſchouwſpel 
gewordendewerelt / ende den 
Engelen/ende ben menſchen. 
zon [zijn] dwaſe am Chꝛi⸗ 
ſti tuille / maer on zijt wiſe 
in Chꝛiſto: mu zijn ſwacſte / 
maer qu ſtercke: an zijt heere 
licht / maer fun berachte. 
rr Cot op deje tegenwoor⸗ 

dige ure lüden lun honger / 
ende lijden Won dorſt / ende 
zijn naeckt / ende worden 
wet vunſten meflanen / ende 
en hebben geen bafte maan: 
plaetfe : 
ra Ende arbenden/ err 

kende met onfe engene han 
ben: Wap worden gefchalden/ 
ende wy fenenen: tun worden 
erbalat / en up verdragen: 
13 Wp warden gelaftert / 

ende Sup Libben + lun zijn 
als untvaegſels 

bet Werelt / [ende] aller af⸗ 
fchj2anfel tat nu tac. 
14 Ickt en ſchrijve defe 

dingen niet am u te beſcha⸗ 
men / als mijne liebe 

u fal indachtigh maken mijz 
ne menen die in Chzifto zijn / 
gelijckterwijs ict alamme in 
alie nemenuten Íeere. 
18 Pach fammige zijn op 

geblaſen/ als af ick tat ulie⸗ 
ben niet komen en ſoude. 
19 Maer ick fal haeft tat u 

komen / fa de Heere wil / ende 
ichi fal [dan] verſtaen niet be 
waarden der gene die opge⸗ 
Glafen zijn / maer be kracht. 
oo Want het Haninckrijche 
Guts en is niet [gelegen] ín 
waarden / maet in Kracht. 
or Pat wilt on? Sal ict 

met de roede tot u kamen / 
ofte in liefde ende (in) den 
geeft ber fachtmoedighent? 

Det 5. Cauittel, 
MEE hoo2t mantichelick 

[dat 'er] hoererue ons 
ber u [is]/ ende faabantge 
haererne die oock onder be 
Deudenen niet genaemt en 
wort / alfa dat ‘er een fijné 
vaders hunsbrouwe heeft. 
2 Ente zijt cuſnoeb yorvoe 

dz 



Cay. 6. 

Pr 10 — Jer et rv 7 kak 4 N 

De A. Sendrief Pauli 
blaſen / ende en hebt niet Geel | 9 Acht hebbe u geſchrebven in | 
meer feet gedragen / op Dat 
Gu uut het midden ban u 
wechgedaen wabe / die defe 
daet begaen Heeft? 
3 ach ick / alg wel met ben 
lichame af uefende / maer tez 
genwoozrdigh zijnde met ben 
geeft / hebbe alreede alg [of 
ick] tegenwoorzdigh [ware | / 
ben genen Die dat alſoo Gez 
dreven heeft / heflaten / 
4 Fu Den name onſes Deez 

ren Jeſu Chzifti/ als onlie- 
den ende mijn geeft [t° ſamen] 
bergadert ſullen zjn/ met 
de kracht onſes Beeren Jeſu 
Chꝛiſti/ 
5 Gen ſulcken ober te nez 

ben Geief / dat an u niet en | 
faudet vermengen met den | 
hoereerders: 
10 Doch niet geheelickt met 

den hoereerders deſer we⸗ 
relt / afte met den gierig⸗ 
aerts / afte met ben roovers/ 
ofte met Den afgodendie— 
naeté: want anders ſoudt 
nu maeten uit De Werelt 
Haen, | 
rr Maer nu hebbe ict u nez 

fch2eben/ vat an uniet en fult 
bermengen / [nameliek] inz } 
aten nemant een broeder gez 
naemt zijnde/ een hoereerder 
is / ofte een gierigaert / afte 
een afgodendienaer / ofte een 

hen ben fatan/ tot verderf) lafteraec/ ofte een dzonckt⸗ 
bes vleeſchs/ op bat de geeft 
behouden magh worden / in 
den dagh des Heeren Jeſu. 
6 Wu roem en ik niet noet. 
En Sweet at niet Dat een wen⸗ 
nigh ſuerdeeſſems het neee 
le deegh fuer maeckt? 
7 Sunvert han ben ouden 

ſuerdeeſſem uiet / op dat at 
een nieuw deegh zijn meuat / 
gelijcſt gu ondeſuert zijt. 
Want vock ons Paſcha ik 
goor ang geflachtet/ [name- 
lick] Chꝛiſtus. k 
_8 Sa dan laet ans feeſt hou⸗ 
den / niet in ben ouden ſuer⸗ 
Beeffeni/ nach in ben ſuer— 
deeſſem der quaethent eñ dert 
booshent / maer in be onge⸗ 
ſuerde ſbrooden] ber oprech⸗ 
tighent ende der waerheyt. 

aert/ afte een roover: dat 
uu met faodanigen eenen 
aack niet en fuit eten. 

12 Want tuat Hehe ick 
dockt bie hunten zĳn te oor⸗ 
beelen 2 Oozdeelt opiieden 
niet die binnen zijn: 
13 Maer die bunten zijn 

na2deelt Godt. Ende deet 
gn deſen booſen uut ulieben 
wech. 

Het 6. Capittel. 
Urft nemant van ulie— 
ben Die een fake heeft 

tegen een ander/ te rechte 
maen boog de onrechtveerdi⸗ 
ne/ende niet boaz de Genlige? 
2 En weet qu niet dat De 

henlige be werelt oordeelen 
ſullen? Ende indien dooz st 
de Werelt geoordeelt wort / 

_ züt 



Cap. 6. 

ite gevichtfatten 7 
3 Én weet qu niet dat tun 

fs engelen aordeelen fulten 7 
hoe beel te meer De fatten Die 
hit leven aengaen 7 

4 Sa qu Ban verichtſaſten 
Dekt die Bit leben aengaen / 
fettet nie [daer over] die in De 
gemennte minft geacht zijn. 

Icſt ſegge u [dit] tat 
ſchaemte. As 'er [dan] alfan 
ander uw geen die wijs is,/ 
aac niet één die ſoude Hanz 
nen oa2deelen tuifchen fijne 
hipoeherg 
6 Maer [de een] Gzoeder 
gaet met [den anderen] h2aez 
Der terechte / ende dat tang 
ongeloavige. 
7 So is er dan nu gantſche⸗ 

lick gebeeck onder ũ / bat on 
met maſſttanderen rechtſaſten 
hebt, Waeromen lijdt gu niet 
lieber angelijck 7 Waeromen 
lijdt oa niet lieber ſchade? 
8 Maer ouiieden doet onz 

gelijct/ ende doet fchade / 
ende dat Hen bzoederen. 

_9 Of en tert ug niet Dat 
aj onrechtveerdige het KRo⸗ 

ninckrijcke Godts niet en 
ſullen bererven? 
* En dwaelt niet: noch 

ho trg / brij — 
dienaer noch overſpeel⸗ 
—— antuchtine/ no dike 

die B mannen Viggen / nac 

aen Die van Corinthen. 

zijt au anme erdigh Ber mine ſſullen 
Fol. 180 

het onincktäcſte 
Godts be⸗erven. 
11 Ende dit waert gu ſom— 

mige: maer qu zijt afgewas⸗ 
fchen/ maer an zijt neben 
ligt/ maer gu zijt gerecht⸗ 
veerdigt in den name deg 
Heeren Jeſu/ ende boorden 
Geeft onſes Goûts, 
re Alle dingen zijn mu gez 

oa2loft / maer alie Dingen en 
zijn niet oogbaer ; alle dingen 
zjn mu geao2loft/ maer ick 
en fal ander geene macht 
mu laten Geengen. 
13 De ſpüſen zijn voor ben 

bunck / ende de bunch taaz De 
ſpijſen: maer Gaùt fat bende 
defen ende Hie te niete Aaen, 
Doch het lichaem en is uiet 
voor de hoererne / maer voor 
den Heere / ende ve Veere 
baa2 het lichaem. 
I4 Ende Gat Heeft oarkt 

ben Deere opgewecſktt/ ende 
falans opwecſkten daa2 fijne 
Éracht. 
I5 Weet on niet hat uwe 

lichamen Chꝛiſti leden zijn 7 
Dal icf ban deleden Chaeiſti 
nemen / ende makenſe ieden 
eener hoere? Dat In verre. 
16 Ofen weet nn niet / dat, 

Die de hoere aentannt ÉÉn 
lichaem [met haer Ji % want/ 
Die tee / ſegt hij / ſullen 
tat één vleeſch weſen. 

Maer die den Heere 
dieben/ nach gierinaerts / —— / is één geeft [met 

zonckaerts/ neen las⸗ 
geen roovers en 
Ee 

hem]. 
18 Vliedt dé Gaererne. Alle 

fan” 



Aap — 
ſande die de menſche — ij ed ún He * 

e/ bunten GEL WREE bie 
haererne bedeift / ſon⸗ 
digt tegen ſjnengen lirhaem. 
ig Of en weet mu niet Hat | 

uiteber lichaem een Tempel 
ik Dek Hepligen Geeſt/ die 
inu is Dien on ban Godt 
hebt / ende [dat] gu wines 
ſelfs niet en zijt 7 
oo Want mt zijt biete gez 
acht: fa verheerlickt dan 
Bat in uw lchaem/ Ende 
in uwen geeft / welckte Gaz 
des zijn. 
er Bet 7. Cauittel. — 
gArsnoaante uu de dingen 

daer tan mu mu geſchee⸗ 
ben helt / Det ig eeu menſche 
gaet geen fuif aen te valien: 
a Maer am der haerernen 

wille ſal een neneiickt [man] 
ſün engen wüf heftben / ende 
een negelick [wijf] fat haren 
engenen man Gebben. 

Hat auu Hier el 

A 

ú be 3 
fatan niet En am k 

ame ante 
houden. 
6 Dach dit ick unt | 
ceci niet, bt eel. | 
7 Pant iclt wilde Hd 

menschen waren/ geſjck alg | 
ick feloe. [ben] ; maer een | 
negelicſt ſün engen — 
Ge van Godt /, He ven. 
aïbug / maer de anderalfda. | 
8 Doch ick ſegge den anges 

trauwden / ende, ben daebuz 
men/ Det ik haer nact / inz 
dien fn bljven gelijcſt als ick. 
9 Maer indien ſphaer niet 

en Kannen anthauden / datſe 
trauwen: want het is beter 
te trauwen Dan, te Banden. 
ro Doch den getrouwden 

gebiede niet ickt / maer de 
Heere / dat het wüfvan den 
man niet en ſrhende. 
rr Ende indien fp oockt 

3 De man faf aen Get wijf ſchendt / dat ſn ongetrouwe 
be ſchuldige gaetiuifitgheut |bljbe / afte met ben man 
betalen: ende desgelijks 
aack het wijf aen Den man. 
4 Bet wüf en heeft be macht 

niet ober haer eygen lic⸗ 
haem/ maer be man: ende 
desgelijckß nacht de man en 
heeft de macht níet aber fijn 
engen lichaem/maer het ijf. 
5 En ontreckt u malkau— 

beren niet / ten zu ban met 
[beyder] taeftemminge voor 
venen tijt/ op dat gu u tat 
vaſten ende bidden moogt 
beriebigen: ende ſtamt fue: 

verſoene: ende dat He man 
het wüjf niet en verlate, 
re Maer den anderen (enge 
ick/ niet De Beere/ / Indien 
eenigh broeder een ongelaaz 
vigh wijf heeft / ende befelve 
te veeden ik bu hem te woo⸗ 
nen / bat Bufenieten verlate. 
13 Ende een wijf die eenen 

ongeloovigen man beeft / 
ende hute beeden if bn Gaer 
te waanen / ‘bat ín hem niet 
en verlate. 
14 Rat) de ongelaabige 

man 
rd 



Cap. 7 * 
Hen 
if, —— anmctaatigh 
té gehenligt boo? den 

in. Want anders Waren 
we Hinderen onrenn: maer 
— zijn fm heuligh. 

Maer indien, be onge⸗ 
oid —— fcheudt / dat Hu 
ſchende. De broeder ofte De 
hufter ‘en ot in foodanige 
Lgevallen] uiet dienfthaer gez 
maeckt: maer Godt heeft 
eng tot bede geroepen. 
16 Want wat weet an wijf / 
af gu ten man ſult ſaligh 
maten? Ofte Wat weet qu 
ian / út un het tif ſult 
ſaligh maſien? 
17 Doch gelijcſt Godt aen 
arie vegelicſt Beert untge⸗ 
beelt / velickt de Heere een 

_pegelick geroepen heeft / dat 
hu alſod wandele: ende ale 

foo ozdineere ict in alie be 
emenuten. 

18 HE pemant beſneden zijne 
Be geroepen? die en late hem 
geen [voorhuyt] aentrecken. 
Is pemant in De voorhunt 
Sue geroepen? Die en Íaz 
te hem niet befnijhen. 

_ 19 De beſnideniſſe en if 
niets / ende He voorhunten 
isniets/ maer De anderbhau- 
dinge der geboden Godts. 
se Cen negelick bijte in 
hie Gevaeginge / Daer hu in 
geroepen is. 
ar Yötan een bienftfmecht 
sijnde roepen? laet u [dat ] 
Brie mmeten; maer ín- 

gen Die van Corinthen. 
ut Boaz Bet dien qu docſt Fant vzu uz 

Ben / gebreunckt [dat lieber. 

\ Ne 

Hal. 1Ör 

a2 Want die in Den Heere 
geroepen ig een dienſtknecht 
zijnde / die if cen vangelaten 
bek Heeren: beg gelückſts oock 
die tan zijnde geroepenis/ die 
ff ecn dienſtknecht Chꝛiſti. 
23 Gu zijt diere geſtocht: 

en wort geen dienſtünechten 
der menſchen. 
o4 Een negyelicſt daer in hu 

geroepen ie / h2oebers/ Die 
blijve in ’tfelbe hm Godt, 
25 Aengaende nu be maeg⸗ 

den en hebbe ict geen Gevel 
dek Heeren: maer ick ſegge 
[mijn] gevoelen / al bie 
barmhertighent ban Den 
Deere gekregen hebbe gee 
trauiu te zijn. 
26 Ick houde Han Hit noet 

te zjn om ben aenftacnden 
naot/dat het [fegge ick] goet 
is den menfche alfaa te zijn. 
27 Zijt on aen een {wijf 

verbonden? en foeckt geet 
anthindinge. Zijt gu onge: 
bonden ban een Wijf? en 
faechtt geen lijf. 
28 Maer indien mr aack 
trauwet / qm en ſondigt 
níet: ende indfen een maent 
trautut/ fm en ſondigt niet. 
Doch be ſulcke ſullen gere 
drucſtinge hebben in Het 
vleeſch. Ende ick fpare 
ulieden. 
og Macer bit ſegge ícht / 

hracderk/ Hat de tijt voorta 
toet ifs ep Dat oock die 

& wije 

— 



ET IRA s 

fi 7 —24 

Cay. 8. 

ware tn be 

wijven hebben / fauden zijn 
als niet hebbende: 

30 Ende die meenen / als 
niet weenende: ende die 

blüde zijn / als niet blijde 
zijnde: eüde Die Hoopen / 

als niet befittende : 

sr Ende bie deſe werelt gez 

wruncken / als niet misbruuc⸗ 

kende. Want de gedaente 

gefer werelt gaet voorzby. 

ze Ende ick wil dat gu ſou⸗ 

ger bekommerniſſe zijjt. De 

angetrouwde beſtommert 

Hem met de Dingen des Deez 

ren/ hoe Gu den Heere fal 

behagen: | 

33 Maer die getrouwt if / 

beſtommert hem met de Dine 

gen Der werelt/ Goe hu de 

rouwe fal behagen. — 

ay Een wijf ende cen maegt 

zijn onterfchenden. Oe anr 

getrouwde bekommert haer 

met de dingen des Geeren / 

ap bat fu heuligh zu kende 
“aen lichaem ende aen geeſt: 
maer die getrouwt If be— 

kommert haer met de dine 

gen Der werelt / hae fp ben 

man fal behagen. { 
35 Ende bit ſegge ickt tot 

uu eygen voordeel: niet 

an bat ict eenen ſtrick aver 

u faude mergen / maer [om 

ute leyden) tat hèt mene 

welvoegt / ende beguaem ik 

am den Heere wel aen tE 

hangen / ſander herwaerts 
en derwaerts getrocken te 
wozrden. 

De J. Sendbrief Pauli | | 

Gautuetickte uiet uut en geeft/ 

36 Maer fa nemant acht 
dat Gu ongeboeglick handelt 
met fijne maget/ indien ſy 
ager den jeugdigen tijt gaet : 

ende het alfaa maet geſchie⸗ 
gen: Die doe Dat hu tuil / 
hea en fantigt niet: datje 
trauluen. aki 
27 Dach die vaſt ſtaet in 

[fijn] herte/ meen nootſaſte 

hebbende / maer macht Geeft 
ouer ſijnen engenen wille/ 
ende Dit in fijn Gerte Gelaten 
Beeft/ dat Gu fijne maget fat 

bewaren / Die doet mel. 
33 Alſo dan / Hie [haer {ten 

houwelicke uutgeeft / die 

boet wel: ende dielfe) ten 

die boet beter. | 

39 Een wüf if door De Met 

verbonden faa langen tE 
Gare mau leeft: maer indien 

Gare man ontflapen is {0 

is ſn vzu/ am te trouwen 
dien ſn wil; alleenlick in 

den Heere. | | 

40 Maer ſu ik geluckiger/ 

indien fu alſoo blijft / nae 

mijn gevoelen. Ende ick 
menne vock den Geeſt Godts 

te hebben. 

Det 8. Capittel. 
Engaende nu De dingen 
die den afgoden geoffert 

zijn / Wy weten dat Wu alle 
te ſamen kemiſſe hebben. 

De kenniſſe maeckt ooge— 
blaſen / maer de liefde ſticht. 
o Ende fa nemant menunt 

get te weten / Hie en Heeft 
| vans 

“eli 



dl 
„Cap. 9. 

_ maah niets gektent/ gelijck 
— te ſtennen. 
3 Maer fa nemant Godt lief 

/ Die is ban hem geſtent. 
engaende Dan Bet eten 

ef dingen die den afgoden 
_geoffert zijn / Wu (veten / 
dat een afgodt niets is in De 
twerelt / ende dater geen 
ander Godt en is dan Één. 
5 Want hoewel daer oock 

zijn die goden genaemt wozr⸗ 
Den / t zu inden hemel / 
tzu ap der aerden; (gelijcſt 
"et bele goden ende vele hee— 
ten zijn: 
6 Nochtans en Geiten tun 
pmaer]éénen Godt / ben Dar 
Der / unt welrſten alle dingen 
zijn / ende {uu tat hem; en- 
be [maer] éénen Deere / Je— 
ſum Cheꝛiſtum / daa: haa 
Ren alie Bingen zijn/ end 
fun daa? hem. 
7 Pach im allen en if de 

ſtienniſſe niet : maer ſommige 
met een canfcientie des af— 

‚Radts tot nogh tae eten als 
yet] bat ben afgoden geof— 
Et ië: ende hare ronſcientie 

_fwackt zijnde wort bevlerſtt. 
8 De ſpüſe nu en maeckt 
* en niet aengenaem. 
| tet zu dat funeten / lun 

jen geenen obervloet: 
ende t zu dat wu niet en eten/ 
Yum en hebben geen aebzeckt. 

Ú — toe dat deſe 

en aenftaat en worde den 
ene zijn. 

aen die van Corinthen. Tal, 182 

ro Want fa nemant u/ die 
de ſtenniſſe het / ſiet in den 
afgoden tempel aenfitten , 
en fat de canfcientie deſſelven 
die ſwackt ié/ niet geſtüft 
mozrden am te eten de hingen 
die den afgoden geoffert zijn 7 
11 Ende fal de beoeder Hie 

ſwacſt if / dooz uwe ſtemniſſe 
verlaren gaen / om welcſkten 
Chꝛiſtus geſtorven is 7 
12 Doch gulieden / alſoo 

tegen de broeders fandigen= 
de/ ende hare ſwackte cans 
fcientie quetfende / fandint 
tegen Chaijtum. 
13 Daeram indien De ſpüſe 

mijnen bzoeder ergert / fa en 
fat ickt in eeuwighent geen 
vleeſcheten / op dat icſt mijz 
nen broeder niet en ergere. 

„oet g. Capittel. 
AD aten ich niet een Apoſtel? 

Ben ick niet van? Bebe 
he icſt niet Jeſum Ch2iftum 
anſen Deere geſien? Zijt mz 
eden niet mijn werck in beu” 
Deere: 
2 Sa ick anderen geen 

Apoſtel en Gen / nachtang 
ben ick 't ulieden. Want het 
fegel mijns Apoſtelſchaps 
zijt gnulieden in ben Deere. 
3 Mijne verantwoordinge 

arn De gene die onderſoecſt 
afer mp boen / ik deſe. 
4 En heen un niet marit 
amteeten/ende te Deincken 7 
5 Én heben tun niet macht 

om een ijf een ſuſter zijnde 
[metons] omtefenden/ ge⸗ 

QA 2 licht 



Eau. 9. 

lckt dack de andere —— 

fen/ ende De beoeders es 

Heeren / ende Cephas? 

6 Of Gebhen álleen ickt ende 

Barnakas geen macht ban 

uiet te werckten? | 

7 Wie dient ont in Den 

ſtrügh op engen beſoldinge? 

wie plaut eenen wijnoaert / 

ende en eet wiet bau fijne 

vprucht? of wie wendt een 

kudde/ ende eneet niet ban 

Be meick ber Kudde: 
3 Spzeke ick Dit nae Hen 

menfche? ofte en ſegt aact 

ge wet Get ſelve niet: 

g Wantinde wet Moſis ik 

geſchzeven / Guen fuit eenen 

dorſchenden oſſe niet munl—⸗ 

banden. Sorgt oock Godt 

haa2 de oſſen? 
ro Of fent Gu dat] gant⸗ 

schelictt am onjent Wille? 

Pant om anfent wille if 

Fdat] geſchreven: avermits 

bie ploent/ ap Gape moet 

“plaegen; ende Hie ap hope 

haafcht/ [moet] fijner Gape 

deelachtigh worden. 
ir Snbien fur ulieden het 

geeſtelicke gezaeyt hebben / 

ſs het een groote ſſake] / fu 

ug Get uwe Dat tichamelicht 

is maenen? 
ro Indien andere deſer 

macht over u deelachtigh 

zijn / [waerom] miet Beel 

meer lun? Hach len en hels 

ben deſe matht niet ge— 

bzuvckt: maer wy verdra⸗ 

gen tal / op bat wu miet 

De A. Sendbrief Pauli 
„eenige 

“19 Want daer ick van allen 

berhinderinge en ge⸗ 
hen den Euñangelio Cheiſti. 
13 En Weet gu niet/ Dat 

te gene die De heulige dingen 

bedienen/ Han Get Geulige 
eten? [Ende] die den aftaer 
ſteets kuzúu/ beelen miet 
ven altaers ie, SIL 
14 Alſoo Geeft oacht be Dee: 

re geordineert Ben genen 

bie Het Euangelium ber: 

ſtondigen/ Hat fm ban den 

Euangelio leven. à 
15 Maer ict en hebbe geen 

han deſe dingen gebzugckt. 

Ende ictt en hebbe Hit niet ge⸗ 

ſchreven / op dat het alſoo den 
mat geſchieden faude: Want 

het ‘ware mu beter teſterven / 
dan dat pemant efen mijnen 
roem ſoude püel maken. 
16 Want indien ict Het 

Euangelium  berkondige / 

tenië mr geen roem: want 

de naat is mu oygelegt. Ende 

wee mt indien ick Get Euan⸗ 

gelium niet en verkondige. 

17 Want indien ick Bat ge⸗ 

tuittinh doe / fo hebbe ick 

taan : maer indien onwil⸗ 

gh / de vutdeelinge ff ML 
evenwel} toebetrauwt. 
18 Wat ſoon hebbe ickt dan 

[Namelick] Dat _ ict bet 
dEnanrelium verktondigen⸗ 

de/het Euangelium Chꝛeiſti 

ſtaſtelaos ſtelle oM mijne 

macht in den Euangelia 

uiet te misbrunucſkten. Ì 

wan was / hebbe s
iet mu ſel⸗ 

ven 



_ Cap. IO. 

ven allen dienſtbaer ge— 
naeckt / op dat ich 'er meer 
ſaude winnen. 
20 Ende ick ben Den Joden 
geworden als een Jode/ ap 
dat ict de Gaden winnen ſou⸗ 
Be: den genen Die ander De 

_ met zijn / [ben ick geworden ] 
alsander.de wet zijnde / Op 
dat ilt de gene die onder Ae 
wet zijn / winnen fauve 
or Ven genen Hie fander De 

wet zijn / [ben ick geworden ] 
als fander de Wet zijnde / 
(Gade [nochtans] zijnde niet 
fanùder De wet / maer Chꝛiſto 
anderde Wets) op Dat ick De 

„gene Die fander De Wet zijn / 
winnen ſaude. 
20 Geiten den ſwacſten gez 
warden als een ſwackte/ op 
dat ick De ſwacke winnen 
andes alien ben icht alles nez 
oben / op Dat ickt immers 

eenige behouden faude. 
23 Ende dit dae icht om Dek 
Cuangeliums tille / op dat 
ict deſſelven mede-deelarlj- 
tin faude worden. 
veg Weet guiieben niet / dat 
Hie in be loopbane laapen/alz 
te wel loopen/maer [dat] één 
ben prijs ontfangt? loopt 
alſao/ dat gu [dien] meugt 
verkrijgen. , 
25 Ende een yegelicſt die [om 
prijs] ftrijdt / onthoudt hem 

— 

[dit] op dat ſu een verderffic⸗ 

go: 
A pr er 

— 

aen die van Coriutheu. 

in alſes. Deſe ban [doen] nei 

fol. 183 

26 Icſt loope dan alfaa / 
niet als ap t onſeker: ici 
ſiampe alfaa/ niet als De 
lucht flaende, 
27 Maer ick bedminge mijn 
lichaem / ende beenge Get tat 
gienfthaerhent/ op Dat iclt 
niet eenigſins / Daer ichi an 

geren gepredickt hebbe / felz 

be verworzpelick en werde. 
Pet ro, Capittel. 

Eet ict en Mil niet / 

broeders / dat gu ouwe⸗ 
tende zijt / dat onfe vaders 

alie ander be wolckte Waren / 

ende alie Haa? De zee door⸗ 
gegacn zijn : 
2 Ende atie in Moſen ge⸗ 

doopt zjn ín be wolcke/ 
ende in De zee: 
3 Ende alie deſelbe neefter 

üctte fpĳjfe negeten hekken : 

4 Ende alle ben ſelven gers * 
ſtelicſten branckt gedzoncken 

hebben. Want ſu deroncſten 
uut de geeſtelicke ſteenxotze 

die volade: ende De ſteen— 

rotze was Chꝛiſtus. 

5 Maer in't meerder [deel] 

ban haer en heeft Boat neen 

welgevallen gehadt: want 
fn zijn in De woeſtüne ter 

nedergeflagen. 
6 Ende defe dingen zijn ge⸗ 

ſchiet ang tat voorzbeelden / 
ap dat tun geenen luſt tot 

Het quaet en fauden heben / 
gelijckerwis als ſu luſt ge— 

hadt hebben. 

|_ keliroane ſouden ontfangen/| 7 Ende en moet geen afgo⸗ 

macr up een onberderflicſte. bendienaers / geliücſtterwijs 
RD 3 alg 
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Cap. ro. 

tjcht geſcheeven ftaet / Het 

aïctt fat neder am te eten / 

rude om te drincken/ ende 

fn ſtanden op am te ſpeelen. 

3 Ende en laet ans niet hoe⸗ 
reeren / gelijckt ſommige van 

haer gehdereert Gehlen / enz 
be vielen op Ééneu dagh Dzie 
eu twintigh dunſent. 
9 Ende en laet ons Chꝛi⸗ 

ſtum niet verſoeckten/ gelück 

dock ſammige ban haer ver— 

facht hebben / ende wierden 
van De flangen bernielt. 
ro Ende en murmureert 

uiet / gelijckt aactt fammiz 

ge van haer gemurmureert 
Gebben / ende mierden Gers 
nielt wan den verderbver. 
rr Ende deſe vinnen alle zijn 
haerlieden overgekomen tat 

vᷣoorbeelden: eñ zijn beſchee⸗ 
gen tot waerſchouwinge van 
ong / op dewelcke De ennden 
der eeuwen geſtomen zijn. 

12 So dan Die meynt te 
ftaen/ fie toe dat Gu niet en 
valle. 
13 Wieden en Geeft geen 

verſoeckinge bevangen dan 
menfchelicke: Hoch Goot is 
getrautu/ welcke u niet en 

fal laten verſocht worden bo⸗ 
venhet gene gu vermeugt/ 
maer Gu ſal met be verſoec⸗ 

Tinne oock He untltomſte 
neben/ op bat guſe ſtonnet 
verdragen. 
14 Daerom/ mijne geliefde/ 
vliedt van den afgodendienſt. 

als ſammige ban haer/ Rez, 
De A. Seudhzief Pauli vrl 

15 Uig tat verſtandige ſpree⸗ 
fe ich: doordeelt gut gere 
icſt ſegge. 
16 De derinckbeker Her 

bauckfenginne / Dien Sun 
[danckfeggende ] fenenen / if 
bie niet ven gemeyuſchap 
bes Gloeté Chzriſti 2 Det 
G2oat Hat wy gelten /- is 
bat niet een gemeunſchap 
ded lichaems Cheiſti? 
17 Want Één haat [ishet 1/ 

[foo] zijn tun bele Één lic⸗ 
aem: dewile up alie ẽenes 
Graat deelachtinh zjn. 
18 Siet Afraël die nae Hen 

vleeſche if: en hebben niet 
be gene Hie He offerbhanden 
eten/ gemeunſchap met den 
altaer 2 
ig Vat ſegge ick dan: dat 

een afgodt pet if? afte dat 
de afgaden-affer Het ik 2 
oo Ga [ick ſegge] dat 't nez 

ne be Hendenen offeren / {1 
ben dunßvelen offeren / ende 
niet Gade. Ende ict en wil 
uiet Dat an met de dunve—⸗ 
fen gemeynſchap hebt. 
or Gr en kant den derincſt⸗ 

bekker deg Beeren niet drinc⸗ 
en / ende den deincheker 
der dunvelen: mm en Kant 
niet deelachrigh zijn Der taz 
fel des Weeren / ende Her 
tafel her dunvelen. ER 
oo Of tergen lun den Hees 

re? Zijn tun ftercter dan hy? 
23 Alle dingen zjn mu ge⸗ 

va2faft / maer alle dingen en 
zjn niet oozhaer: alie dins 

gen 



Pe 
Cap, IL 

reu zijn mp geoorloft / maer 
Ale dingen en ſtichten niet. 

24 Niemant en ſoecſte dat 
(jus ſelfs ia maer een nez 
gelicht [foecke ] dat Dek anr 

„Beren is. 
oz Etetaldat in het vleeſch⸗ 
Gune verſtocht wort/ niets 

onderbeagende am Der ron⸗ 
fcientie wille. 
26 Want de aerde if des Hee⸗ 
ren/ende de voſhent derſelve. 
27 Ende indien u pemant 

ende gu [daer Jaen wilt / eet 
al wat ulieden voozrgeſtelt 
maat / niets ondervbragende 
am Her canfctentie wille. 

268Macer fa nemant tat us 
lieden feat / Dat if afgaden- 
offer / en eet [het] niet / am 
gef genen wilſe die [u dat] te 
feunen gegeven Heeft / ende 
Lom Ber canfcientie wille. 

ant de eerde ik des Herz 

ren/ende de volheyt derſelve. 
ag Doch icht fenne / [omde 
canfetentie niet uiues ſelfs / 
mact Hek anderen. ant 
waerom Mott mijne La 
Ghent geoordeelt ban ven an⸗ 
der canfcientie 7 
go Ende indien icht daa? nez 
nade (der fpijfe ] deelachtioh 
ben / waerom worde ick nez 
faftert oer t gene Daer voor 
icht danckſegge? 
31 Bet zu dan bat gulieden 
eet/het 3u bat nn drincſtt/ het 
zn dat 
doet 

En | 8 | ° 

* hd 
— 

J 

— 

al ter eeren Godts. 

aen die van 

van be ongeloovige noodt/ 

vet fanders] doet 

Corinthen. Fol. 184 

z2 Weeſt ſonder genſtoot 
te neven ende- den Gaden / 
ende den Beieren / ende der 
gemente Godts. | 
33 Gelijcktertuijg ict oock 

in alle affen behage/ niet 
faecheude mijn engen Laag 
Beel / maer het [ voordeel) 
gan vele / op Dat fn machten 
behouden ‘varden. 

Pet ir. Capittel, 
Eeft mijne nabvol— 

Vgers/ geïĳcfterwijg 
oac ictt Chaiſti. 
2 Enbeictt priſe u/ brꝛoe⸗ 
ders / bat gu in alles mijner 
gedachtigh zijt / eũ behoudt 
be inſettingen / gelickt ick 
[die] u overgegeven hebbe. 
3 Bach icht wil dat gu we— 

tet / dat Cheiſtus het Hooft 
is eens wegelickten mans: 
ende De man het haoft der 
vprouwe: ende Godt Get 
Hooft Chꝛiſti. 
4 Een negelick man die bidt 

ofte pꝛopheteert / hebbende 
[ver] on het hooft / die ont⸗ 
eert fijn ennen hooft: ; 
5 Maer een negelickte vrou⸗ 
We / die bidt ofte pronbeteert. 
met ongedeckten hoofde / 
anteert haer engen hooft: 
want het if Één ende 't ſelve 

alt af [haer] het han? afge— 
{neden ware. | 
6 Want indien een vr2ouwe 

niet gedecktt en is/ dat ft ooctt 
nefcharen tuapde: maer in: 
bien het leelicſt if boo ecn 
beoutwe gefcharen te zijn / 

@ 4 ofz 
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Cap. 11. 

afte *t hautz afgefneden te 
hebben / dat (lt haer decke. 

“7 Want de man en moet het 
hooft niet decken / overmits 
huhet beelt eñ heerlickbent 

Goats if: maer de vr2ouwe 

ig be Geerlickhent def mans. 
, 

3 ant de manen is uut de 
vprouwe niet/ Maer de vzou⸗ 

we unt den mar. 
Want oock eu is de man 

niet geſchapen om de beau 

tue / maer de vbe2ouwe am 

den man. 
ro Daerom moet de vzouwe 
een macht ou Get hooft heb⸗ 

beun / om Ger Éngeien Wille. 
rr Pachtant en if noch De 

man fander de G2outue / noch 

ge vrzouwe fander den man / 
in den Veere. 

re Want wvelickerwijs De 

vꝛrouwe unt den man is / al 

faa is docſt de man door De 

vꝛouwe: Hach alie Dingen 
[zin] unt Godt. 
13 Oazbeelt gu onder uſel⸗ 

ben: Is het betamelich dat 

de vrouwe ongederkt Godt 
bide 2 
14 Ofen leert u oock De na⸗ 

ture felbe niet/ Dat fa een 
man langh han2dzaent/ het 

hem een aneere if? 
15 Maer fa een vrouwe 

langh Hanz draegt / dat het 

Haer een eere ik? om Dat Het 

Jangh Gau: Laag ven deckſel 

haer is gegeven. 
16 Dach indien pemant 

ſchijnt twiſtgierigh te zin / 

De A. Sendbeief Pauli — | 
5 

bas 

uu en hebben fulcite ge: 

woonte niet / nach de ge⸗ 

meynten Godts. J 

17 Dit nu l't geneJ ick [u] 

aenfenge/ en prüſe ickt niet / 
ſnameſick] bat qu niet tat 
deter/ maer tat erger £jar 
mentamt.. trens Sd 
13 Want eerſtelick als gu 

t' ſamenſtomt in De gemenn⸗ 

te/ fo hoore ick dat er ſcheu⸗ 
ringen ziju onder u: ende ick 

geloove Get ten Deele. 
rg Want daer moeten oock 

ſtetternen onder u zjn/ ap 
gat de gene die oprecht ziju 

gpenbaer mogen worden 

ander u. 
oo NIE qu Dan buren tar 

menftamt/ [dat] en is niet 

beg Heeren Nhantmactetcn. 
or Want in Geteten necmt 

een vegelick te haaren fijn 
ennen avantmael; ende de⸗ 

ſe is hongerigh/ ende de Ate 
gere is drzoncken. 
oo Hebt gu dan geen huuſen 

am daer te eten ende te drinc⸗ 

ken? afte veracht an De ge— 
meunte Gaùte/ ende Ger 

fchaemt nn de gene bie niet 
en hebben? Wat fal ick u ſeg⸗ 
nen? Sal ick u prüſen? Ln 
defen en priſſe ick Lul uiet. 
23 Want ict hebbe van deu 

Heere ontfangen 't gene icſt 
aac u overgegeven hebbe/ 
dat be Deere Lefus/ im Den 
nacht in welcken hu berra⸗ 
ben Wiert / Get broot nam: 
24 Ende al hu gehen: 



_ Cay. 12, den die van Carint yin. Fol. 1195 

hadde / Beack hu ’t/ ende worden / fa wagen wi van 

ſende / Nemet / etet / Dat is den Heere getuchtigt op 

mijn fichaem/ Hat Waag u jdat uu met de werelt niet en 

gebroſten wort: doet dat tot ſauden veroordeelt wozden. 

mijner gedachteniſſe. 33 Sa dan / mijne broe⸗ 
Desgeljcks [nam hy)] ders/ als gu t' famenltamt 

docſtt Hen dreinckbeſter na om te eten/ verwacht mal— 

Get eten des Avontmaels / anderen. } 

ende ſende / Deſe driuckbeſter 34 Pach ſa vemant hon⸗ 

is het Nieuwr Ceſtament in 
mijnen bloede: Doet dat ⸗ 
fan dickwüls als am [dien | 

fuit drincken / tat mijner nez 
darchteniſſe. 
26 Want ſoo dicſtwijla alã au 

dit broot fult eten/ende deſen 
deincſibeler ſult drzincken / 
fa verſtondigt den doot des 
Heeren / tat bat hu komt. 
27 So ban nie onweerde⸗ 

licſt Dit Graat eet / afte Den 
Deinckhefer des Heeren 
draincſtt / Die fal ſchuldigh 
zijn aen Het lichaem ende 

‘Alaet bes Heeren. 
23 Maäer de mensche be— 

praehe hemſelbven / ende ete 
alſoo ban het beant /eit drine⸗ 
fe ban den drinckbeſter 
ag Want Hie onweerdiglicſt 
eet ende deinckt / Die eet ende 
deincktt hemſelven een vor⸗ 
deel / niet onderſchendende 
het lichaem des Heeren. 
0 Daerom zijn onder u 
—— ende firancke / 
ende Gele ſlapen. 
gr Want indien tuut ons ſel⸗ 
ben oa2beelben/ fo en ſouden 
tan niet geoordeeſt worden. 
32 Maer als wu geoordeelt 

gert / dat Gute huysete / op 
dat nn wiet tat ecn vordeel 

t'ſamenen ſtamt. De oberige 

vinnen nu ſal irſt a2dineren / 

als ich fal geltamen zijn. 

Het 19. Capittel, 
Poe ban De geefteliche 
(gaven]/ Gpoeders/ en 

wil ict niet bat gu onwe— 
tende zijt. 
o Gn weet dat gu Heydenen 
waert/ tat be tamme afnuz 
Den Genen getrocken/ nar 
dat an gelendet wiert. 
3 Daerom matte icht u bez 
Yent / dat niemant die Daar 
ben Geeft Godts fpeeecht / 
Jeſum een verbloecſtinge en 
noemt: ende niemant cur an 
ferraen Jeſum den Deere [te 
zijn|/ dan Haa2 den Beuli- 
nen Geeft. ' 
4 Ende daer is verſcheu— 

denhent Der gaven/ dach 
bet is be ſelbe Geeſt: 
5 Ende Daer is verſchey— 

denhent der bedieningen/ 
ende het is de ſelve Heere: 
6 Ende daer is berfchens 

benhent Der werckingen/ 
boch het if de ſelve Gadt/ 
Bie alle fn allen tercht. 

A5 7 aar 



Cap. 12. De A. Sendbeief Paull de Ù 

7 Maer een negelickt fuazt niet en is één lit / mac 
de openbaringe des Geefts| ete [leden]. 
gegeven tat Get gene dat 
oo2baer ik, 
8 Want Hefen wort daa Hen 
Geeft vege ben Get woozt dert 
wüishent / ende eenen ander 
ren het woozrt Ber kenniſſe / 
dooz ben felben Geeft: 
9 Ende eenen anderen Het 
gefaobe/ Haa? Den gelen 

Geeft: ende eenen anderen 
de gaven Der gefontmaltin: 
gen / doozr ben feiten Geeſt: 
ro Ende eenen anderen De 

werckingen der Lrachten: 
ende eenen anderen prophe⸗ 
tie : ende eenen anderen on⸗ 
derſchendingen Her geeften: 
ende eenen anderen meni— 
merten talen: ende eenen an⸗ 
geren untlegginge Der talen. 
rr Darch deſe dingen alle 

wercktt be ven ende De ſelve 
Geeft / deelende een Heger 
ich in ’t buſonder gelijcker⸗ 
wijs hu tuil, | 
re Want gelijck het lichaem 
één if / ende hete leden heeft / 
ende alle de leden Gan dit 
ééne lichaem / vele zijnde / 
Cmaer] één lichaem en zijn: 
alfaa dock Chꝛiſtus. 
13 Want vorſt Suu alle zijn 

door ééne Geeft tat één lic⸗ 
haem gedoopt/ het zu Jo— 
den / het zn Griecken / het zu 
dienuſtkinechten / het zuvrue: 
ende ug zijn alle tat éénen 
Geeft zedzenckt. 
‚4 Want oock het lichaem 

15 Indien de Goet fende / 
Dewüle ick de hant uiet en 
Gen / fa en Gen ickt ban het 
tichaem niet: As Die daer⸗ 
am niet san het lichaem? 
16 Ende indien de oare fen 

de/ Dewüle icht be nage niet — 
en ben / fa en Ben ick van het 
lichaem niet: Ale daeram 
niet van het lichaem? | 
17 Ware het geheele lichaem 
te aape/ waer [foude) het 
meloa2 (zijn)? Ware Get 
geheele (lichacm] gehao2 / 
waer [foude] de reuctt [zijn |? 
18 Maer nu heeft Goat He 

leden geſett/ een Henelickt 
tan deſelve in het lichaem / 
gelijck hu gewilt heeft, 
19 Warenfe alie [maer] één 

liar/ waer [foude] het lic⸗ 
haem [zijn]? 
oo Maer uw zijner wiel 

vele ſleden/ dach [maer] één 

lichaem. 
or Ende de ooge en Kau 

niet ſeggen tat de haunt / Acht 
en hebbe u niet Kan naade: 
of wederom het hooft tot 
de voeten/ Ack en hebbe u 
niet van noode. 
oo Aa vrel eer / De leden 

die [ons] duncken De ſwack— 
fte deg lichaems te zijn / die 
zijn noodigh: 
23 Ende Hie ons duncken 

be mint eerlichte [leden] des 
lichaems te zijn / denfelben 
doen up overvloediger eere 

aen 
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vbrhulpſels/ regeeringen / 

ſe alle Leeraers? ZDünſe alle 
ten * 

Cam 13 sen bie van Corinthen. Fol. 186 

gen: cube onſe oncierlicſte 

[leden] hebben overvloedi— 

ger vercieringe. 
ay Doch onſe ciertichte en 

Gebben ’tniet Lan naade: 
maer Godt heeft Get lichaem 
CalfooJt” famengeboeut / ges 

vende overvlsediger erre 

aen tgene [defelve ] gebzecſt 
heeft: — 
| 2 Oy Hat geen tineedzacht 

in het lichaemen zu / maer De 

eben Hoog malſtanderen ge— 

Liekee ſorge ſouden dragen. 

Ente het zu dat Één lidt 

ljbr/ ſo lijden alle de leden 

mede: ‘tzndat één lidt ver⸗ 

heerlickt wort / fa verblü— 

en haer alte de leden mede. 
27 Ende guhlieden zit bet 

lichaem Cheiſti/ ende leden 

in t byſonder. 
88 Ede Godt heeft'er ſom⸗ 

mige ín De gemeynte ge— 

ſteit / ten eerſten Apoſtelen/ 

ten tweeden Propheten / 

ten derden Leeraers / Daer 
na Rrachten/ daer na ga— 

ben det gefantmaktingen / 

eenen wegh/ die nogh unt⸗ 

nemender is. 

Het 13. Capittel. 
A ‘waer ’t bat ick De taz 

ten ber menſchen et Der 

Engelen (paake / ende de Lief 

ve niet en hadde / fa are ick 

ven klinckende metael/ of 

lundende ſchelle gewaden. 

o Ende af Waer ’t bat irlſt 

ge [gaveder] pꝛophetie hade 

be/ ende Wijte alle De ver— 

borgenheden ende alle De 

wetenfchag: ende alwaer 't 

bat irk alte Get geloove hade 

De/ fa dat ict bergen ver— 

ſettede ende De liefde ict 

en hade / fa en waer ick 

uiet. 
3 Ende al fuaer t Dat ick 

alte mijne goederen tat ou⸗ 

berhaudt [der armen] unt 
beelde / ende al waer ’t dat 

ict mijn lichaem overgake 

ap bat ick verbraudt foude 

warden / ende en Gadde de 

liefde niet faen faude 't mu 

meen nuttighent neben. 

‚De liefde ik lanckmoe⸗ 

binh/ ſu is goedertieren: De 

fiefbe en is niet afgunſtigh: 

de liefde en handelt niet 

lichtveerdelickt / fn enig niet 
apyeblaſen / 
s Sn en handelt niet on” 

geſchirktelick,/ fr en ſoeckt 
haerſelven niet / fp en tuo2t 
niet verbittert / {pt en denckt 

menigerlen taten. 
ag Zĳjnfe alte Apoſtelen? 
inge alte Propheten? Zijn 

* Hebbenſe alle gaven der 

gefantmaktingen? Spacen 

fe tie me Cmenigerley ] tar 

ten? Vijnfe alte untleggers? geen quaet / 

31 Darch gert nae De hege | 6 Suen verblüdt haer niet 

‚ Enbe ict wyſe u‘ inde ongerechtighent / moer 
| | A6 fn 



Cap. 14. 

Geut: _ | 
7 Su bedeckt alle dingen / 

ín geiaaft alle dingen / ſy 
hoopt alie dingen/ ſy ver—⸗ 
draegt alie dingen. 

8 ®Deliefdeen bergaet nim⸗ 
mermeer : maer 't 51 prꝛo⸗ 
etten / fn fuilen te niete 
gedaen o2den / 't zutaten / 
fm ſullen ophouden: ’t zu 
Eenuiffe/ ſu fal te niete ge— 
gaen worden. 
9 Want fun ſtennen ten 

deele / en Sun propheteeren 
ten Deele : | 
ro Pach wanneer het vol⸗ 

maeckte fat gekomen zijn / 
ban fal het gene Datten dees 
ieië/ te níete gedaen woz⸗ 
dei. 
rr Doe icſt een Hint maf / 

ſprack ick alf een kint / twas 
irſt geſint als ven ſtint / over⸗ 
lende ick als een Kint :* maer 
wanneer ict een man ge— 
waden hen / fo hebbe ickte 
niete gedaen 't mene eens 
Finté was. 

re Want fun fien nu Haa? 
eenen fpiegel in een dunſtere 
reden / maer als dan (fulien 
wy fien] aengeffcht tut aen” 
meficht: nu Henne ick ten 
beele/ maer alsdan fal ick 
kennen gelijck vock ick ger 
kent ben. 
13 Ende nu blijft geloove/ 

hape/ [ende] liefde/ defe 
brie: Bach be meefte Lan 
befje is De liefde. | 

De J. Sendbeief Pauli 

fu verblüdt haer in de waer⸗ Bet 14, Capittel. 
Kent He liefde na / ende 
J uvert om De geefteliche 
gaven]: maer meeft Dat at 
meugt propheteeren. 
2 Want die een [vreemde] 

taïe ſpreeckt/ en ſpreeckt niet 
den menſchen/ maer Gode. 
Want niemant en verſtaert 
ſhet) / boch met den geeſt 
ſpreecktt hn verborgenheden. 
3 Maer die propheteert/ 

ſpreeckit den menfchen ſtich— 
tinne / ende bermaninge / 
ende vertrooſtinmge. 
4 Die cen [vreemde] tale 

ſpreeckt / bie fticht hemſel— 
ben: maer bie propheteert / 
Bie fticht De gemennte. 
5 Ende ick wil [wel] dat 

gu alie in [vreemde] taten 
ſprerclit/ maer meer Dat nt 
mapdeteert. Want die pro⸗ 
pheteert if meerder dan Hie 
[vreemde } talen fuzeeckt / 
ten 3u ban Dat hu t untleg⸗ 
ne/ op Dat de nemejpnte 
ftichtinne magh ontfaugen. 
6 Ende nu/ broeders/ inz 

Bien fcft fat u guame/ ende 
ſpralie [vreemde falen / wat 
nuttinheut foube icſtu doen/ 
fa ict tot u niet en ſprzafte/ 
ofte ín openbarinde / afte in 
ſtenniſſe⸗/ ofte ín pꝛophetie/ 
ofte in leeringe? 
7 Selfs oock de levenlooſe 

Bingen Die gelunt weven / 
t zu fflunte/ t zu cither/ fa 
fn geen onderſcheut met [ha- 
ren) flanckt en geben / ne 

a 



* 

Cay. 14. 

fat beſent worden t mene 

nefluut afte ap de cither ge⸗ 
fpeelt laat 4 

Want acht indien De ba⸗ 

_fume een onſeker gelunt 

geeft / wie ſal hem tot Den 

rijgh berenden? 
9 Xifaa oock gulieden in⸗ 
dien niet daor De tale cen 
duadelicke reden en eeft / 
hae ſal berftaen Wo2den ' 
gene mefpralien wort? Want 

gm fuit ziju [ats] bie iu De 
tucht.fpaehet. 
ro Daer zijn /nae het voor⸗ 

Lait / faa bele faarten ban 

ſtemmen in De werelt / cuz 
de meen derſelver cu is ſon— 
der ſtemme. 1J 
mr Gudien ickt dan de 

Kracht der ſtemme niet en 
weet’ / ſo fal ick hem Die 
ſpreeckt Barbariſch zijn: 
ende hu die ſpzeeckt ſal by 
mn Garbarijci ziju. 
re Alſoo aacit ar / dewile 

mu uverigh zijt nae geeſtelie⸗ 
ke gaben/ fa ſoecktt bat gu 

meugt overvloedigh ziju tot 
ftichtinge Ber gemenute. 
13 Oaeramdie in cen [vreem 
de} tale ſpreeckt / Die bidde 
dat ut magh untleggen. 

14 Want indien ick in een 
[vreemde] tale bidde/ mijn 
eeft hidt ſwel) / maer mijn 

berftant if vruchteloos. 
15 Wat ik ’t dan? Acht fal 

aen Die ban Corinthen. jr el. 107 

Ewel} met den geeft ſingen/ 
maer ick fal nock met den 
verſtande fingen. 
16 Anderſins indien guu 

danckſegt met den geeft / hoe 
fal de gene Diede plaetje eng 
angeleerden vervult Amen 
ſegnen op uwe dauckſeggin— 
net Deijle hu niet en weet 
wat gu feat. 
17 Want qu danckſegt fuel 

behoorlickt / maer De ander 
cu wozt niet gefticht. 
18 Acht dance mijnen Godt 

dat icht meer (vreemde | talen 
ſpreſte als nun afte: 
19 Maer ictt will liever Jin de 
gemenunte wijf Waarden pare 
ſteumet mijn berftant/ap dat 
icft macht anderen magh ons 
derwüſen / ban tien dunſent 
woorbẽineen [vreemde Jtale. 
oo WraeHers/ en wort geen 

interen in Bet verſtant;: 
maer-ezijt finderen in de 
kaasbent / vende wozrt in't 
berftant volwaſſen. 
or An He wet is mefch2er 

ven / Ick fal hoar ſunden han 
andere talen / ende daa an— 

dere lippen tot bit bolck 
ſpreſten/ ende aacit alſoo en 
fuiten ſu mu niet hooren / 
feat be Deere. 
ov Sa ban/ de [vreemde] 

talen zijn tat een trecken 
niet Den genen Hie gelnas 

ben / maer den ongeſoobi— 

[wel] met ben geeft Gioden/| aen: ende de pronhetie niet 
maet ick fal oock met ben 
berftanbe Bidden: Ick ſal 

Nes 

ben ongelaabinen / maer 

den genen Die geigoken. 
Q 7 23 Ane 



Cap. 14. 

23 Andien ban de geheele 

gemennte Lt EL vergadert 

\uare ende fr alle in vreem— 

de] talen ſpzaſten / ende 
eenige | ongeleerde / ofte onz 

geloovige inguamen / ſou— 

den fn uiet ſeggen Dat mit 

untſinnigh maert? 
og Maer indien ſu alie pro⸗ 

pheteerden / ende een ane: 

oovige / afte angeleerde inz 

quame / Die wozt ban aften 

avertuugt/ [ende] hu wort 

van aften geoozdeelt. 
25 Ende alfaa modern De 

verborgene Gingen fijns herz 

ten openbaer: ende alfan 
vallende ap [fijn] aengeſicht 

fat hn Godt aenbidden / uz 

de verkondigen Dat Gat 

waerlick onder u is. 
o6 Wat if than / bꝛoeders? 

wanneer gu t° famenttomt / 

een negelick tan u heeft hu 

eenen pſalm / Geeft hu vent 

leere / Geeft hu een [vreem- 
deltate / heeft hu eene open⸗ 
barinae/ heeft u eene uitz 

legginge: faet alle dingen 

gefchieven tot ftichtinge : 

27 Ende fa pemant cen 
[vreemde} tale ſpreecſktt / 

[dat] het daoz twee / afte 

ten meeften drie [gefchiede ]/ 

ende bu beurte: ende dat 

één het untlegge. 
23 Maer indien Daer geen 

untlegger en if/ dat hu 

ſwijge in He gemeunte : 

dach dat hu tot hemſelven 

ſpreſte / ende tot Godt. 

De A. Sendbeief Pauls ed 
og Ente Hat twee ofte Hate 
2apbeten ſpreken/ ende 

gat de andere magbeelen. 
go Darch indien eenen ans 

beren Die Daer ſitt [yet] gez 
openbaert ff / Hat be eerſte 
ſwüge. | 
sr Want hont alled’ een 
na d'ander propheteeren / 
op bat fp alle feeren / ende 
alle metraaft worden. 
32 Ende de geeſten der 

Peronheten zjn Hen Pr2o⸗ 
peten ondermoruen. 
33 Want Godt en ik geen 
[Godt] ban verwerringe/ 
maer an rede/ gelijck in 
afte be gemennten der heus 
lige. 
34 Dat uwe vzouwen in de 
gemennten ſwpgen: Want 
het en is haer niet toegela⸗ 
ten te ſpꝛeſten/ maer [bevo- 
len] andertma2pen te zĳn / 
gelijck oactt be wet ſegt. 
95 Ende fa fm wet tillen 

teeren/ taetfe te Guus har 
re enen mannen vragen. 

Waut het ftaet leelick Lanz 

be vrouwen Hat ft in DE ge⸗ 
mennte fp2eken. 
36 Is Get woort Godts 

ban u witgegaen? Ofis het 
tot u alleen geſtamen? 

57 AIndien pemant mennt 
een Propbeet te zjn/ ofte 

neeftelicht/ bie erkenne Dat 

‘t nene ict u ſchzüve Dek 

Geeren geboden zijn: 
38 Maer fa nemant onwe⸗ | 

tende is / die zu onwetende. 

| 39 SO 



Cap, 15. 
39 So dan/ brorders /nvert 
am te propheteeren/ eude 
en verhindert niet in vreem⸗ 
de} taten te ſpeeſten. 
go Laet aile dingen eeriickt 

ende met orden geſchieden. 
j Pet 15. Cauittel. 
h VAi broeders/ ick 

| maſie u bekent Det 
Euanneliwm / dat ict u ver— 
ſtändigt hebbe/ het welrſt 
gu ſoock aengenomen hebt/ 
in t welch mt oock ſtaet: 
2 Daar het welcſt qu oock 

ſalich wort/ indien gu het 
behdudt op faadanige wüſe/ 
als irk het u verktondint heb⸗ 
le: ten zu dan dat gute ver⸗ 
geefs geldoft helt. 
3 Vaut ick hebbe uiteden 

tet eerſten overgegeven 't 
gene icſt dacſt ontfangen hehe 
be/ dat Chꝛiſtus geſtorzven 
is baar onſe fonden / nac de 
Schriften: 
4 Ende dat hun ik begra— 

ben / ende Dat Gu if anne 
wmecrſtt ten Derden dage / nar 
Be Schriften: 
“5 Ende dat Gu if ban Ces 

‘ plas geffen/ daer na Lan 
de twaelve. 
6 Daer na is hu geſien Lan 
meer dan Lijf hondert broe⸗ 
deren ap éénmael / van welc⸗ 
te het meerder [deel] naal 
aberiah ik / ende ſommige 
oack zijn ontflapen. 
7 Daer na if Gn geffen ban 
Jacobo / daer na Lan alie 
de Apoſtelen. 

4 

aen Bie ban Cormtijen, «3 
lou dai. 

8 Ende ten laetſten Lan af 
lenis Gar oactt wan uw / alá 
an ecn ontijdighgeboren / 
geſien. 
9 Want ick hen de miuſte 

van De Apoſtelen/ die niet 
weerdigh en ben een Apoſtel 
genaemt te luo2den / daerom 
gat icit de gemennte Godts 
vervolgt hebbe. 
ro Doch baa2 de genade 

Godts ben ict dat ick ben : 
ende fjne genade Hie aen mu 
[bewefen is] / en is níet nel 
geweeſt, maer ict hebbe 
overvioediger mearbendt / 
tan fm alle: doch niet ick / 
maer De genade Godts Die 
met mj is. 
rr Bet zu Dan ick/ het zu fe 

lieben / alfan prediken tun / 
ende alfaa hebt un gelooft. 
re Indien nu Cheꝛiſtus gez 

predicſtt wort/ dat hu uit 
den dooden opgewekt if / 
hoe ſeggen ſommige ander u 
dat rr neen Opftandinge Der 
dooden en is? 
13 Ende indien daer geen 

apſtandinge der dooden en 
ijs/ fa en is Cheꝛiſtus oock 
niet opgemerkt, 
14 Ende indien Chaeiſtus 

niet opgewekt en ié/ fa ig 
dan onſe peediktinge ndel/ en⸗ 
De nel té oock uw geloove. 
I5 Ende fa warden fun 

nackt Gebonden valſche ge— 
tungen Goûts: {vant fun 
heben Lan Godt getunat / 
dat hu Chrꝛiſtum opgewecſtt 

| beeft: 



Can. 15. F 

heeft: dien hu niet en heeft 

zpeweckt / fa namelick De 

Suage uiet opgeweckt en 

worden. * 
16 Want indien He doode 

niet opgeweckt en Worden / 

fa eni nack Cheiſtus niet 

apgewechſtt. | 
17 Cube indien Chꝛiſtus 

uiet opgeweckt en ik / ſo is 

um geſloove te vergeefs / ſo 

züt ou nogh in uwe ſonden. 

18 Sa zijn dan bock verlo⸗ 

ren/ Hie in Chꝛeiſto voutſla⸗ 

pen zün. 
19 Andien Wu alleenlickt in 

bit eten op Cheriſtum zijn 

hapende/ fa zijn tun De elen” 

ginfte ban atie menschen. 
oo aaer nu/ Chaeiſtus is 

opgewerkt unt ben dooden: 

Lende] is De eerſtelingh nez 

uaben ber gene Die ontfla: 

peu zin. 
ar Want dewiſe de doot 

baaz eenen menſche ig / fa is 

oock be opſtandinge ber doo⸗ 

den hoar eenen menſche. 
oa Want gelde alle in 

Adamſterven / alſoo ſullenſe 
gocſt in Chꝛiſto alle leven— 
digh gemaecktt worzden. 
23 Maer een gegelick in ſjn 

o2ben: be eerſtelingh Chet 

ku / daer ua die Chꝛiſti 

zün / in ſüne toekomſte. 
og Daer na ſal Get eunde 

zin/ Wanneer Gu het Las 
ninckrĳjcht Gabe ende Hen 

Pader fal overgegeven hele 

ben: Wanneer Gu falteniete 

De A Benbûzief Pauls sh 07 
kgedaen heben alte heere 

fchappue/ eude ate macht / 
ende Kracht. A Din 

25 Want Gt maet als Lac 

ningh heerſchen tat dat bt 
alte he vnanden ander fjne 
uoeten faf gelegt hebben 
06 Be faetfte vnant / Die 

te niete gedaen Wwa2t/ A De 
naat, hs 

27 Want hu Geeft alle din⸗ 
gen fijnen boeten ondertta2: 
gen. Pach wanneer huſegt 

aat [hem] alle dingen duder⸗ 

wozven ziju / fa is topen” 
haer/ hat Gu untgendmen 

(wart bie hem alle dingen 

anderwozpen Geeft. 
"03 Ende wanneer hem afie 

vingen ſullen anderwozpen 

zjn / dan ſal aactt de Sauer 
felve onderwozpen Maden 

dien Hie hem atie dingen on— 
derwozpen Geeft / op dat 

Baat zu alles in alten. 
ag Anders/ tat ſullen ft 

boen bie haar De doode ge— 

doopt warden / indien be 

doode gantſchelick niet op⸗ 

geweckt en worden? Waer⸗ 

am worden ft Haar de doode 

aactt gedoopt? 
zo Maerom zijn vock Tuit 

alte ure ín periſtel? 

Chzriſto Jeſu onſen Deere. 

fche/ tenen De Geeften gez 
vachten hebbe te Epbefen/ 

wat 

X 

ar Ickt ſterve alie dage / | 
[’twelck ick betuyge ] Gitans 

fen roem bien feit hebbe in 

32 So icft/ nae den men⸗ 



Caps 15. 

wat gmuttielent if mn / 
in ‚Ì IE 

indien de hade. Laet ans 
eten eude Deinclien want 

morgen (teren Wu, — 
BT zu, dwaelt niet, Quade 
t menfpechingen verders 
ben goede zeden. … 
3Waerkt oprechtuerrder 
lick/ ende en fandint niet. 
Want. fammige en heben 
de ſtenniſſe Godts niet. Aci 
ſegge ‘tu tat ſchaemte. 
35 Warr / falpemant ſeg⸗ 
gen / Dae ſullen de doode 

apuewecſtt worden ? Ende 
met haedanigh eeu lichaem 

ſullen fu Kamen 7 
„36 Gp dinaes/'t mene mt 
zaenten waat niet levendigh / 
ten zu Dat het geſtorven zy. 
37 Ende ’t gene au zacnt / 

[daer van Jen zacnt qu het lic⸗ 

maer een blaat graen/ nat 
het voorvalt / ban tarwe/ 
ofte van eenigh Ber andere 
[granen]. 
38 Maer Godt geeft Get 
ſelve een Lichaem /_ gelijck 
bu tuil / ende een vegelichkt 
zaet fijn ennen lichaem. 
„39 Alle vleeſch cu if niet 
het felbe vleeſch: maer cen 
ander is Get vleeſch ber mene 
fche Ja ende een ander if 't 
vleeſch ber Beeften / ende cen 
ander der viſſchen/ ende cen 
ander Der vogeſen. 

o Ende Daer zijn hemel 
fche lichamen ende daer zijn 

Ld 

gen Bie, Han, Corinthen. Fol. 159 

aerdſche lichamen ; maer een 
faade niet apges |andere té de heerlickhent der 

Bemelfche / ende een andere 
der aerdſche. 
41 Een andere if be Geers 

litſthent der ſunne / ende een 
andere is De heerlickthent der 
mane/ en een andere is 
de heerlickheynt der ſterren: 
want [de eene] {terre Verz 
ſchilt in heerlickhent ban [de 
andere] ſterre. 
42 Alſoo fal ooch be opſtan⸗ 

dinge Der dooden ziju. Det 
(lichaem Jfuo2tnezaent inver: 
derflickhent / het wort opge: 
merit in oanverderflickheyt. 
43 Bet wort gezaent in on: 

eere/ het wort opgelwerkt 
iu heerlickhent. Wet wozrt 
gezaent ín ſwackhent / het 
wart opgeweckt in kracht. 
44 Gen natuerlicht lichaem 

haem niet Bat waden ſal / wort 'er gezacnt/ een gee— 
ſtelicſt lichaem wmozt ‘er op⸗ 
gelueckt. Daer if cen na— 
tuerlick lichaem/ ende datt 
is een geeſtelick lichaem. 
45 Alſod ik er auch ge⸗ 

ſchreven / De eerſte menſche 
Adam ik gewozrden tat etn 
levendige ziele: De laetſte 
Adam tat eenen ſevendig— 
maſtenden meet. 
46 APaer het geeſtelicke cn 

is niet eerſt / dach het natuer⸗ 
lickke/ daer na het geeſtelickte. 
47 De eerfte menthe is 

uut de aerde / gerdſch: De 
tweede menfche if be Deere 
uut den hemel. 

En 43 Hoe⸗ 



Cap. 16. 

48 Hoedanigh be aerdſche 
Lis]/ ſoodanige zijn vorſt De 
aerofche + ende hoedanigh 
de hemelſche [is]/ ſoodanige 
zijn aactt be hemelſche. 
49 Ende gelijckerwijs fun 

Get heelt bek aerdſchen ge— 
Dragen hebben/ [alloo] fulz 

fen Sup oock Get heelt dek 
hemelſſchen drzagen. 
so Darh dit ſegge ick / 

bzoeders / bat vleeſch enz 
be blöet het Konincſtrücke 
Gudts niet Le-erken en ſtan— 
nen / nach de verderflick— 
bent en be-erft de onverderf⸗ 
licſtheyt niet. 
51 Siet ictt ſegge u eene 
verbornenhent/ Wuen fulz 
ten Swel niet alle ontflapen / 
maer Yup fulien aile veran— 
bert worden: 
za Au een punt [des tijts 1/ 

in eenen oogenblickt/ met De 
faetfte Gafunne : want be ba— 
ſunne ſal ffaen/ ende He doo— 
de fuilen onberderfticikt our 
gewerkt maden / ende wy 
ſullen verandert arden, 
53 Want Hit berderglickte 
moet onverderflirſtheyt aenz 
Haen / eñ dit ſterflicke | moet] 
anſterflickheyut aendoen. 
54 Eñ wanneer bit verderf⸗ 

úctte ſal anverderflirktheyt 
aengedaen hebben / ende dit 
ſterflicke ſal onſterflickheyt 
aengedaen hebben/ alt Dan 
ſal het maat geſchieden dat 
gefch2ebenif/De boat is ver⸗ 
ffoanden tot overwinninge. 

De A. Deudheief Pauli 
55 Oaat/ Maer ik uw gaite 

kel? Geile / maer if uwe 
ugertuinminne? ) 

56 De pzirkel nudes boots 
ig de ſande: ende de ſtracht 
ber ſonde is De wet. 
57 Maer Gade zu dauck/ 

die ons de overwinninge 
geeft Dan2 onſen Heere Je— 
ſum Chriſtum. train 
53 Sa Han / mijne geliefde 

broeders/ zijt ſtantvaſtigh/ 
anbetweenticit / altijt over⸗ 
vldedigh zijnde in het werck 
bek Heeren/ als die wetet 
dat uw arbent niet poet en 
is in ben Deere. 

Pet 16. Capittel. 
Engaende nu De verſa— 
melinge dte voor He henze 

lige [gefchiet]/ Gelijck als 
ictt den gemeunten im Ga— 
fatia verazdineert Heke / 
doet oock on alfaa. | 
2 Op elcken eerften [dagh] 

Her weſte/ legge een vege— 
lirſt van u [ver] bu hemfelben 
wech/ vergaderende eenen 
fchat/ nae bat Gu welvaren 
verſtregen heeft: op bat de 
herfamelinnen afstan niet 
Leerft] en geſchieden man: 
neer irk gekomen fal zijn. 
3 Ende wanneer ick daer 

ſal geſtamen zijm / die nu ſult 
beguaem achten daa? bzie⸗— 
ven / deſelve ſal ick ſenden 
am uwe gabve nae Jeruſa— 
fem aber te dragen. 
4 Ende indien het [de moey- 

te] weerdigh machte zijn 5 dl 
it 



| Cap. 16 

icht oackt [felve Jrenfen faude/ 
fa fuiten ſu met mu verfen. — 
5 Doch ick ſal tat u kamen 

‘wanneer ich Macredonien ſal 
dodegegaen hebben: (Mant 
icſt fal dao? Macedonien 
gaen.) 
6 Ende ich ſal mogelich bu 

u blijven/ afte oock over— 
‘uinteren / op Dat gu my 
moogt gelenden waer ici ſal 
henen reyſen. 
7 Want icſten tuil u nu niet 

fien in ’t voorbugaen/ maer 
ict hope eenigen tijt bn u te 
blijven / indien 't de Heere 
fat toelaten. tga 
8 Maer ick fat te Epheſen 
blijken tat. den Pincititere 
[dagh]. 
g Want mu ik een groote 

ende Hrachtige deure geo— 
pent / ende daer zijn hele fez 
genſtanders. 
10 Sa uu Cimotheus 

ſtomt/ fiet dat hu bunten 
vreeſe bm u zu: ant Du 

fuerckt het wercſkt Def Deer 
ren gelijck als ick. 
rr Dat hem dan niemant 

en verachte: maer gelendt 
hem in Weede / ap dat hy tot 
mu ſtome:want ick verwach⸗ 
teem met de broederen. 

j_ 12 Ende wat aengact Apol⸗ 
| fas den hoeder / ilt hebbe 
Gem feer gebeden dat hu met 
de beoederen tat u Kamen 
j faude: maer het en was 
| gmantfchelickt [fijn ] wille niet/ 
dat hu nu faude kamen : 

aen die Gan Corinthen. dral. 190 

dach In fat kſamen wanurer 
Get hem welgelegen fal zijn. 
13 Waecktt / ſtaet in Det 

geloove / houdt u manlictt / 
zijt ſtercſt: 
14 Dat alle uwe bingen in 

der liefde geſchieden. 
15 Ende icht bidde u / bones 
ber / gu Rent het huns van 
Stephanas / bat het is De 
eerſtelingh van %chaja/ eur 
be [dar] fn haerſelven den 
heuligen ten dienſte hebheu 
gefchickt / 
16 Dat ou ooch u Den ſoo⸗ 

danigen onderwerpt / ende 
eenen negelickten Die mede— 
werchktt ende arbendt. 
17 Ende ick verbljde mn 

over be aenſtomſte tan Stes 
nhanaf/ ende Fortunatus/ 
ende %chhaicus / Want defe 
Gebben vervuſt ’t gene [my] 
aen u antûgactt. 
18 Want fn hebben mijnen 

geeft berguickt / ende [oock] 
den uwen. Erlſtent dan De 
faadanige. 
19 Waraeten de gemennten- 

han Aſia. U greeten ſeer in 
ten Heere / Aquila ende 
Prifcilia/ met De gemeunte 
vie tat haren hunſe if. 
oo U nroeten aile be broe⸗ 

ders, Gzaetet malftanderen 
met venen Genligen Rus. 
or De nraeteniffe met mijz 

ue hant/ Pauli. 
oo Andien unemant den 

Heere Jeſum Cheiſtum niet 
tief en heeft / die zu een Lerz 

vloec⸗ 



Cap. T. 

vloeckinge/Maran atha. 

23 De genade Hek Heeren 

Jefu Cheiſti zu met u. 
oz Min liefde zu met ual⸗ 

ten in Chꝛiſto Jeſu. Amen. 

De eerfte [Sendbrief } aen die van 
Corinthen is gefchreven van 

Philippis, (ende ge/onden | door 

Stephanas, ende Fortunatus, 

ende Achaieus, ende Timo- 

theus. 
Ga 

De Tweede Sendbrief des 

Apoftels PAULI aen die van 

GORINTBEN. 
Het Eerfte Capittel, 

EPAULUS, CEN Apoſtel 

Jeſu Cheiſti/ bang den 
Me fuifie Godts/ ende Ci⸗ 

moͤtheus te broeder / aen De 
gemennte Godts Hie te Caz 
tinthenis/ifmet alle de henli⸗ 
ge bie in geheel Arhaja zijn. 
a Genade zu w ende Heede 

tan Gaat onfen Dader / Enz 
de ben Heere Jeſu Chziſto. 
z Getoaft zu De Godt ende 

Pader anfek Weeren Jeſu 

Chziſti / be Dader Her barm— 
Gertigheben/ ende De Godt 
after vertraoſtinge: 
4 Die ong vertrooſt in alle 

oufe verdruckinge/ op Dat 

ug fauden Kannen vertroo⸗ 
ften De gene bie in allerlen 

verdrucſinge zijn/ daag De 

Gertroaftinge met welckie 

wu ſelue ban Godt vertrooſt 

worden. 
5 Mant gelijck het lüden 

De AG. Seudberief Pauli 
Gigi overvtoedigh is in 

ni / alſad is oocſt Daar 
Ch2iſtum onſe vertrooſtin⸗ 
ge overvlaedich 
6 Bach tzu dat Mu ver⸗ 

beuckt waden /-Lhetis}tot 
uwe vertrooſtinge enge fa: 
lighent bie gezocht Sua2t | 
in be Wdfaembent des ſelben 
ljdens / ’t weſck up oock lij 
Ben: 't zu Dat wy vertrooſt 
worden/ hetis | tatutue ver⸗ 

traaftinne ende ſaligheyt: 
7 Ende anfe Gape ban u ik 
aft / als bie meten Hat ge⸗ 

(cht on gemeynſchap Geùt 
aen het ljden/ [gy vocſt 
alfaa [gemeynfchap,hebbet| 

aen Be vertrooſtinge. 
3 Want tuy en Suillenniet/ 

broeders / bat an onwetende 

zit kan onfe verdzuckinge / 
die ons in Aſia overgekomen 
is / dat an untnemender ſeer 

heftoaert zijn geweeſt boven 
ſonſe macht /_ alſo dat uu 

feer. in twüffel waren aast 

tan het leven. | | 

9 fa tun hadden al ſelve in 
ong ſeluen het vonnis Dek 

doots/ op dat wy miet op 
ang ſelven vertrauwen en 

fauben/ maer op Godt die 
te doode verwerkt : 
“ro Die ont uit ſoo groo⸗ 
ten Haat verloſt Heeft / ende 
[nogh] verloſt: op welcken 
an Gapen / dat hu [ons] 

aactt nogh verſoſſen fal: 
rr Alſa gulieden vork mes 

de-arbendt vaoz ans Daar 
beu 



Cap. 2. 
bert gebede / ap dat overde 

dabe/ dao? bele perſoonen 

aen and te wege nebzacht / 
[oock Ivoor onusdaucſtſegoin⸗ 

ge door velen gedaen wozrde. 

Tra Want ouſe roem if deſe/ 
ſnamelick) het getungeniſſe 

_anfer ronſtientie/ bat War in 
eenvoudighent ende oprech⸗ 
tigheut Godts / niet in vlee⸗ 

feetichte wijshent/ maer in 

degenade Godts in de werelt 

verkeert hebben / ende aller: 
meeſt hy uiieden. 

13 Want tur en fchzijben u 

geent andere dingen dar Die 
mu ſtennet / ofte vockterſten⸗ 
net: ende icft Gape dat guſe 
oackt tat den eunde tac er— 
Fennen fult : 
i4 Gelijcſterwijs wt vock 

ten deeſe ons erſient helt / 
dat tp uiv roem zijn / geſck 

mr aactt de ouſe zijt in den 
dagh bef Weeren Jeſu. 
15 Ende op dít betrouwen 
tuifde icitte booren tot uſto⸗ 
men / op dat nm een tweede 
genade ſoudt hebben: 
As Ende doozr uwe ſtadt)] 

nae Macedonien garn/ En” 
de wederom van Macedo⸗ 
nien tat u Kamen / ende ban 

ulieden nae Judea geleudt 
worden. 
vz Als icſt dan dit Loar 
genomen hehe / hebbe ick 
aack üchtveerdighent ge— 
brunckt? ofte neme ickt het 
nae den bleefche Lao: / 

aen Die Dan Corinthen. 

tene ick boontme /- epi 2 Want indien ick ulteden 

al. 191 

dat bu mt foude Wefen La 

ja/ en een neen? 
18 Doch Godt is getrou⸗ 

me / dat ons woort t welck 
tot u [is gefchiet}/ niet en 
is geweeſt Ja ende Neen. 
19 Want de Sone Godts 

Jeſus Chꝛiſtus / die onder u 

door ons is mepzedicktt / [na- 

melick] daoz mu / ende Sil⸗ 

vanum / ende Cimatheum/ 

en was niet Ja ende een / 

maer is geweeſt Aa in hem. 

oo Want faa Leie beloften 

Gaodts alt ’er zijn / Die zijn 
in Gem Aa / ende zijn ín hem 

Amen / Gade tot heerlick” 
bent dao ond, 
or Maer die ond met u be⸗ 

veſtigt in Chriſto / ende Hie 

aug gefalft heeft / if Godt: 
22 Diie ons oock heeft bere 

ſegelt ende het onderpant 
des Geeſts in onſe herten 
gegeven. 
23 Doch ick aenroepe Godt 

tat een metuuge over mijne 
ziele / dat ickt am u te paren 

nogh tat Corinthen niet en 
ben gekomen. 
og Piet bat wy heerſchap⸗ 

pue baeten ager uw geloave/ 
maer Sun zijn medewerckers 
uwer blitſchap: vant qu 
ftaet daoz het geloove. 

Pet 2, Capittel. 
Gericht Gehe dit bum 
ſeluen voorgenomen/ 

dat icknietwederom indroef⸗ 
Gent tot u ſtomen en ſaude. 

bez 



Cay. 2. 

bedroeve/ luie is 't doch Die 

mu ſal vrzolick maſten/ dan 

de gene die van mu 
is geworden? 

3 Ende bit ſelve hebbe icſt u 

geſchzeven/ op dat icſt [daer ] 

ftamende niet en faude D2oef> 
Geut Gebben ban de gene van 

welcke ick moeſt verblüdet 

worden / vertrauwende han 

u alle dat mine blijtſthap 

uwer aller [blijtſchap] is. 

Want ick hebbe ulieden 

unt vele verdzückinge / ende 
benaeuwthent des herten/ 

met vele tranen geſchrzeven/ 

niet ap dat an ſoudt bedroeft 

waden / maer op Dat au De 

liefde faudt verſtaen / bie ici 

averbloedelickt tat u helte. 

5 ®ach indien nemant be⸗ 
deoeft heeft/ dieen Geeft niet 

nin bedroeft / maer ten Deez 

ie (ap dat ick [hem] wiet en 
beſware) uiteten alte, 
6 Den fuadanigen ik deſe 

Geftraffinge genoenb / die 
ban belen [gefchiet is |. 
7 Alſo Hat nu daerentegen 
[hem] lieuer [moet] berger 
ben/ende vertrooſten/ op bat 

be fandanige dong alte over⸗ 

vlordige deoef heut niet ee⸗ 

nigſins en worde berflanden. 
3 Darrom bidde ick u dat gu 
de liefde aen hem bebeſtigt. 

g Want Haer toe hebbe icſt 

aactt geſchreven / op dat ick 

uwe veproevinge machte 

berftaen / of out in alles gez 

hoorſaem zijt. ì 

De AA. Seudberief Pauli 

to Dien an nu vet vergeeft, 
dien vergevel’ ick oock : 

bedzoeft | want fa ict dockt pet verge⸗ 
ben hebbe / bien ick vergeven 
hebbe/ [hebbe ick ’tverge- 
ven} am uwent luille/ boo? 
het aengefichte Cheriſti/ op 
bat be fatan aber ans geen 
voordeel en ſtrijge. 
rr Want ſüne gedachten 

eu zjn ous niet anbektent. 
re Vanzt als ick tat Cra: © 

af guam om Get Cuange- 
lium Ch2ꝛiſti [te prediken}/ 
ende als mn een Heure ger 

opent was in ben Geert / fa 

en hebbe ict geen ruſte gez 
hadt taaz mijnen geeft / om 
gat ick Citum mijnen broe⸗ 
der niet en Landt: 
13 Maer affchent Han 
haer genomen hebbende / 
Gertrachkt ictt nae Aare: 
donien. 
14 Ende Gode zu danck / 

die ons alie tijt doet trium⸗ 

pheeren in Chaifta/ ende den 
reuct ſüjner fenniffe Haa? 

ant openbaer maeckt in alle 
plaetfen. 
5 Want fun zjn Gade een 

goede reucſt Cheiſti / in De gez 

ne die ſalich worden/ ende 
in degene bie verlaren gaen.« 

16 Den deſen welheen reuck 

des doots ter doot: maer den 

genen een reuckt Des levens 

ten teen. Ende luie if tat- 

defe Dingen bequaem? 

17 Want Mr en dragen 

niet / gelijck bele / het woort 
Godts 

le dima ae 



Cap. 3e aen die ban Carinthen. Fol. 192 

Godts te koop; maer alá, 7 Ende indien De bedienin— 
uut aprechtiabent / maer ge des doots in letteren [be- 
als unt Godt/ in de tegen |!taende] / Lende] in fteenen 
waordighent Godts / fper-| ingedzuckt / in heerlickhent 
ken Sun het in Chzifta. 

Det 3. Capittel. 
— Be—— Jun ons 

[brieven] ran voorꝛſchrijvin⸗ 
ne ban u? 

bekent ende gelefen van alie 
menschen : 
3 Als die openbaer zijt nez 

Chꝛiſti zijt ende Daag ouſen 
dienſt berendt / die geſchre⸗ 
ven is niet met incktt / maer 
daar ben Geeft des levendi— 
gen Godts / niet in fteenen 
tafelen / maer in vleeſchen 
tafelen des herten. 
4 Ende ſoodanigh ven bere 
trouwen hebben lun door 
Chaiftum bu Godt. 
5 Piet dat fun Lan ont 

| felben bequaem zijn wet te 
dencken / als uut ang fel 
‚ten: maer onfe beguaem— 
| heut is unt Godt: 
| 6 Die ont oock bequaem 
‚ gemaeckt heeft [om te zijn] 
| bienaeré def Nieuwen Ces⸗ 

| maer Dek Geeft. Want de 
letter 1 

is geweeſt / alfa Dat de inz 
Beren Afraëlé het aenneffcht 

ſelven Moſis niet en kanden ſterck 
wederom [u]aen te pij aeuſien / am De heerlickthent 

fen? Of beljarven un aactt /| fut aengeſichts / Die te niete 
gelijck ſommige,/ brieben ban | gedaen faude Wapden : 
boaafchzijvinge acn u/ ofte) 8 Hoe en falniet beet meer 

de Gedieninge dek Geeſts in 
heerlickthent zjn? 

2 Guiieden zijt anfe Gzief/| 9 Want indien de bedienin⸗ 

nefchreben im ouſe herten/ ge Der verdoemeniſſe heer: 
lickhent geweeſt if / beel 
meer if De Gedieninge Der 
rechtveerdigheut overvloe— 

maden / dat an een Gzief| dink in heerlickthent. 
ro Want oac het verheer⸗ 

licktte en is felf& niet verheer⸗ 
licktt in deſen Deele / ten aen 
fien Lan deſe untnemende 
heerlickheyt. 
rr Want indien 't gene dat 

te uiete nedaen Suo2t / in 
heerlickhent was / veel meer 
Lis] het gene dat blüft/ in 
heerlickhent. 
12 Dewijle un dan ſooda⸗ 

nige hope hebben/ fa gez 
bruncken lun Gele bepmaez 
dighent in ’t ſpreſten: 
13 Ende [en doen] niet gez 

lijckerwijs Moſes/ [die Jeen 
decktſel op fijn aengeſicht ſey⸗ 
de / op dat de ſtinderen Js⸗ 

taments / niet der letter / raëels niet en ſouden ſterchkt 
fien ou het eunde des genen 

it / maer be Geeft| bat te niete gedaen wort. 
14 Maer hare finnen zijn 

bets 



AES 

Cap. 4 { 

verhardt geworden. Want 
tat ap den [dagh] ban heden 
wijft het ſelve deckſel in het 

fefen des Ouden Ceſtaments/ 

ſander ontderktt te worzden: 

het welcke Dao? Ch2iſtum 

te niete gedaen wozt. 

15 Maer tot den hundigen 
Fdagh] tae/ wanneer Mo⸗ 

ſes geleſen fwa2t/ ligt een 

deciſel au haer herte. 
16 Doch fa Wanneer Get 

tat Den Deere fal hekeert 

zijn / fa wozt het deckſel 

wechgenomen. 
17 De Deere nu is de Geeft: 

ende waer De Beet des Deer 

ren is / aldaer is vruhent. 
18 Ende wy alle met onge⸗ 

beckten aengeſichte be heer— 

ticthent des Heeren [als] in 
genen ſpiegel genſchauwen⸗ 

de/ worden [nac] Het ſelve 

beelt in gedaente verandert / 
van heerlickhent tat heer⸗ 

lickhent / als ban def Heeren 

Geeſt. | 

Pet 4. Capittel. 

1) Een dewile lun deſe 

bedieninge hebben / nae 

de barmhertighent die and 

geſchiet is / fa eu vertragen 

mg niet: 
oe Waer tun hebben ver⸗ 

worpen De bedeckſelen Der 

fchante / niet wandelende 
margliſtighent/ noch het 

waart Godts vervalſchen⸗ 

He / maer dao? openbaringe 

ber waerheut ans ſelven aen” 

genacm makende Li alie 

7 

De IJ. Seudb
elef Pauli 
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canfctentien Bet menſchen 
in be tegeuwoordighent 

BORIS. as zeta 
indien dock ong 3 Doch 

Euangelium bedeckt z/ fa 9 
is Get bedeckt in De gene die 
betfaren Gael. 

4In dewelcke be godt de⸗ 
fer eeuwe de ſinnen verblindt 
heeft / [namelick] ber ange⸗ 
{aabige/ on Hat haer niet en 
beftrate be berlichtinge dea 
Euangeliums det heerlick⸗ 
heut Theriſti/ die het Heelt 
Gaùtk is. vs 
5 Want tut en prediken niet 
ang felben / maer Chriſtum 
Jeſum Hen Beere: eñde OIS 
feluen/ [dat wy} uwe Diez 

naren [zijn] om Jeſu wille. 
6 Want Godtdiegeſegt heeft 
gat Het licht uitt be duuſter⸗ 
niffe fauden fchijnen / isde ge⸗ 
ne vie in onfe herten geſche⸗ 
nen heeft am [te geven] 
verlichtinge Der kenniſſe Ber 

heerlickhent Gatté in het 
acugeftcht Jeſu Cheiſti. 
Waer toy hebben deſen 

fchat in aerden vaten/ op 
bat be uatnementheut ber 
ſtracht zu Gades/ ende niet 

uut ons: 
3LAls] die in alles verdruckt 

worden / bach wiet benaen: 
met: twüffelmoedigh / bach 
niet mismoedigh: lie 

9 Perbalgt/Zarh niet [daer | 

it bérlaten : nedergewoz⸗ 

pen / doch niet verdorven; 

ro Altijt de —— 
ee⸗ 

en — —— 



1 Yefu in Ben lichame 
ageunde / op Dat oat 

jen Jeſu in onſen Úir- 

IL ae aje feben/twoz 
Bert altijt in den doot oer? 

am Jeſu wille: op 

dat batt bet Ie 
0 stflicht vieeſch ſoude 
geovrenbaert worden. 
12 50 dan / de daat Werkt 
wel ín ons / maer Het leben 
tn ulieden. 
13 Detuijte tun nu Den fel 

hen Geeft def geloofs hele 
ben / 4 Het er geſchzeven 

/ d thebhe geldoft / daer: 
am hebb’ ict geſproſten; fo 
gelaoven fun oacit/ daerom 
ſpreſien lun aacit. 
I4 Wetende Dat Gu die 

den Heere Jeſum oppeweckt 
heeft / oocſt ang bou? Jeſum 
ſal opwecſten / ende met 
ulieden daer ſal ſtellen. 
15 Want alle deſe dingen 

zijn om utwent wille; op dat 
be vermenigbuldigde gena— 
de / daor de danckſegginge 
an bele / oberbloedigh wer⸗ 
de ter heerlickhent Sodts. 

16 Daerom en vertragen 
um niet: maer hoewel anje 

untwendige menſche bere 

tans be inwendige ver— 
nieuwt ban dage te dage. 

aen bie van Corinthen 

et ſeven Jeſu in 

| ta gen wort / fa wat noch⸗ 
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een gantſch feer untnement 
eruwigh gewichte der heere 
lickhent: _ | 
18 Dewile tun niet engen⸗ 

mercſten De dingen Die mei 
fiet / maer de dingen die men 
niet en fiet. Want de dingen 
Die men fiet / zijn tütlick; 
maer DE Dingen Hie men niet 
en fiet / zijn eeuwigh. 

Het 5. Capittel. 
Ant tur weten / dat fa 
ong aerùfche Duns 

deſes tabernaſtels gebreoſten 
lua2t/ Sun een geboum van 
Got helen / eeu Guus niet 
methandennemaettit/[ maer | 
eeuwigh / in te hemelen. 
2 Want oorſt in defen ſuch⸗ 

ten wu / berlangende met an⸗ 
fe woonſtede / Me unt den he⸗ 
melis/ averſtleedt te Wa2den. 
3 So wu oock bekleedt/ 

Lende] niet naeckt en fulien 
gevonden wozrden. 
4 Mant oock Suu / die in de⸗ 

fen tabernakel zijn / ſuchten 
beftuaert zijnde : naedemael 
wu niet en willen ontſtleedt/ 
maer overkleedt worden/ 
ap dat Get ſterflicſte ban Get 
eben berflanten wozde. 
5 Die ouk nu tot dit ſelve 

berendt heeft / is Godt / Die 
ans oock Get onderpant des 
Geeſts gegeven Geeft. 
6 Vn hebben dan altijt goe⸗ 
ben maet/ ende weten datum 

17 Want anfe lichte ber | inwoonende in het lichaem/ 

daùckinge / die feer harſt untwoanen ban den Heere: 

baa2hn[ gee E]). erct oné! 7 Aant — heen 
| a02 



—* 

Cay. 5. 

bao2 geloove / Lende) niet 

goa? aenfchautmen.) 

3 maer up Gebben goeden 
maet / ende hebben meer be⸗ 
Bazen am uut Het fichaem 

unt te woonen / ende by Den 
Peere in te woonen. 
g Daerom zijn uy aactt (eer 

beneerigh/het zu inwoonen⸗ 

de/het zu untwoonende / am 

Hem meltefjagelick te zijn. 
zo Want Suu afie maeten 

geopenbaert worden Laag 

den Bechterftael Cheriſti / op 
hat een negelick wechdrzage 

tgene door het lichaem [ ge- 
fchiet]/ nae dat hu gedaen 

Beeft/ Get 3m goet/ het 3u 
quaet. 
rr Wu Dan Wetende Gen 

{chick bes Heeren / beweren 
de meufchen tot het geſloove/ 

ende zijn Gode openbaer gez 
worden; dach ick hope dock 
in uͤwe conſcientien geopen— 
baert te zjijn. 
re Want wuen peijjen ank 

ſelven u niet wederom aen / 

maer Wy geben u oafake 
tan roem aber ons: op Dat 
an [ftoffe | faudet hebben te 
nen De gene Hie in Get aen⸗ 

geficht raemen / ende niet 
lin] Get herte. 
13 Want ’t zu Dat w wite 

ſinnigh zijn tuij zijn 't Gade: 

t fudat tu gematigt kan ſin⸗ 
nen zijn / wu zijn 't ulieden. 
14 Want He liefde Cheijti 

dringt ons: 

I5 

De AA. Sendbeief Pautt — 
dat indien Één voor alle ge⸗ 

RAis bie bit an2beeten/| 

ar rr 

ſtorven if / ſu ban alle gefta2s 
ven zijn. Ende Guif boo 
alle geſtozven / op bat de gene 
die ſeven/ niet meer haer⸗ 
ſelven en ſauden leben / naer 
bien Hie voor haer geſtoruen 
ende opgewerkt if, | 
16 Su ban/luu en Kennen 

van nu aen niemant nae Den 
vleeſche:ende indien uy oock 
Eheijfum nae ben vleeſche 
neftent Gebben / nochtans en 
kennen Sup [hem) uit niet 
meer [nae den vleefche}, 
17 So dan indien pemant 

in Ehziſto ik / bie is een 
nieuw fchepfel; het oude is 
voorbugegaen / ſiet / het ik 

al nieuw geworden. 
18 Ende alle deſe dingen 

zjn unt Gode/ Hie ang Wet 
hemſeiven Gerfacnt Heeft 
baa2 Jeſum Eheiftum/ en⸗ 
be ons He bedieninge Der 
verſoeninge gegeven heeft. 
19 Want Godt Was in 

Chꝛiſto be werelt met hem⸗ 
ſeſken verſſenende hare 

ſonden haer niet toerekenen⸗ 
he: ende Geeft Get maat der 
verſoeninge in ons geleat. 
oo Sa zijn Sun dan geſan⸗ 

ten ban Chziftt ene / als of 

Godt daag ang bate : wu bike 

ben ban Chriſti wege / Lact 
u met Gant verſoenen. | 
or Want dien die geen ſon⸗ 

be gekent en Geeft / Geeft Gu 
fanbe voor ons gemaeckt; 
om Dat wu ſouden Mogen 

| recht: 



Cay. 6. 

hem 
(er et 6, Capittel. 
\ Phe Sun [als] mede-arz 

A ebedende Libben [u] 
vock dat qu de genade Godt 
níet te — en moogt 
ontfangen hebben. 

2 Want hu ſegt / An den 
aengenamen tijt hebbe ickt u 
verhooꝛt / ende in Ben dagh 
Der fatibent hebbe telt u ger 

holpen. Siet uu if 't be fuel- 
aengenaeme tijt / fiet nu is't 
Be dagh der falinhent. 
3 Wp en geben geenen acne 

ftoot in eenigh dingh/ op 
pat de bedieninge niet gelas: 
tert en Wade: 
4 Maer Kun alt diengers 
Godts / maken ont ſelven in 
alfe& aengenaem: in bele 
berdzaegfacmbent/ in Merz 
dzuckingen / in naaden/ in 
bengeuwtheden/ 
5 An ſlagen / in gevancſte⸗ 

niſſen/ in beroerten/ in ar⸗ 
| Hent/ ín \wafien/ in baften. 

6 Au renninhent/ in ſten⸗ 
niſſe in lanckmoedigheut / 
in goedertierenheyt / in Den 
Heuligen Geeft / in onge— 
vennsde liefde. 
7 An het woort ber fuaerz 

ut/ in de Kracht Godts / 
2 De wapenen Det gerech⸗ 

| zen ber aen de rechter ende 
flinchter [zijde]. 

eere ende ancer / 
* geruchte ende 
goet gernebte: als verleu⸗ 

—2 

gen bie van Corinthen. 
— Godts in, ders / ende [nochtans ] waer⸗ 
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achtige: 
9 Als onbekende / ende 

[nochtans] beſtent: alá ſter⸗ 
bende / ende fiet wu lesen: 
alg getuchtiget / ende niet 
gedoodet: 
10 Als droevigh zijnde / 

Bach altijt ilijde: als arme/ 
doch vele rijck mattenbe : alá 
nietg hebbende / ende [noch- 
gas] alles beſittende. 

II Onfe mant is open 
gedaen tegen u / 0 Carine 
theren: ang Berte is upt— 
neh2enüt, 
re Gn en zijt niet naeuwe 

in oné/ maer mt zijt naeu⸗ 
tue in uwe ingewanden. 
13 Pu [om] deſelve Here 

nelbinge [te doen} / (ickt ſpre⸗ 
ke al tat [mijne] Hinderen /) 
fa wordet gu oock ußtge— 
brendet. 
14 Entreckt niet een ander 

juckt aen met De ongeloovige. 
Want wat mededeelt heeft de 
nerechtighent met de onge— 
rechtighent? ende mat ner 
mennſchap Heeft het ficht 
niet De dunſterniſſe ? 
15 Ende mat t° famenftem- 

minne heeft Chꝛiſtus met 
Beſſal? ofte Mat deel Heeft 
be geloovige met ben onge 
laovigen? 
16 Ofte Wat t° ſamenboe⸗ 

ginge heeft de Tempel Godts 
met ten afgoden? Want on 
zt De Cempel ber iebendie 
gen dent ‚ Behjetertuijg 



Cap. 7. De AA. Sendizief Pauli ijn 
Godt gefent Heeft / Ick ſal in vlgedigh van blütſchap in 

haer woonen/ ende irk fal {alte anje berdeuckinges 
ander [haer] mandelentende | 5 Waut oock alg uu in 
ick fal haer Godt zijn / ende Maredonien gekomen zijn/, 
fu futlen mp een volck zu. ſo en Geeft aná vleeſch geen 

17 Daerom gaet uut Bet ruſte gehadt / maer up mas 

midden Lan Haer / ende | ren in alles verdrzuckt: Lan 

ſchendet u af / ſegt be Heere / hunten was (krijt / ban kin: 

ende eu vaeckt niet aen “t gez nen haeefe. | | 

ne ontepn is / ende icft fal) 6 Doch Gaat / die de nedri⸗ 
ulieden aennemen. ne vertrooſt / heeft ous gez 

18 Ende irk fal u tat een trooſt door be komfte Citi. 
Vader zjn / ende on fult mu) 7 Ende niet alleen Daag ſü⸗ 
tat fonen ende dachteren nekomſte / maer vock Doa2 
zün / fent be Deere De Al de vertraoſtinge / met wele⸗ 
machtige. fi Re Gu aber w vertrooſt ik 

Het 7 Capittel. geweeſt / afs hu ang ber haelz 

jb Suu ban Defe bes He um verlangen/ uwm Herz 

US taften hebben/ geliefde/ men/ uwen pber boor mrs: 

laet ons ons ſelven reyni⸗- alſo Dat ict te meer ber⸗ 

gen van afte beſmettinge des blüdt ben geweeſt. 

gieefch8 ende bes geeſts/ bais | 8 Want hoewel icht u in 

enndigende de henligmaktin⸗ den Sendbeief bedroeft Gehe 

ge inde vzreſe Godts. be/'t en berouwt mp niet / 

2 Geeft ons plaetſe: up hoewel het mu berduwt 

en Gebben niemant. veron⸗ | Geeft: Want ick fie Dat Dez 

geldt / un en hebben nies ſelve Sendbrief/ hoewel 

mant verdorven wy en voor eenen ſtlennen tĳt/ u 

hebben by niemant. ons bedzgeft heeft. 

voordeel geſocht. 9 Nu verblijde ick my / niet 

3Ick en ſegge [dic] niet jam dat gu bedrodeft zijt ge⸗ 

tat fuwer] veroordeelinge. weeſt / maer omt dat mu be⸗ 

Pant ick Gehe te vooren dzoeft zijt geweeſt tat bekee⸗ 

geſegt / dat an in onſe hers ringe. Want an zijt bedrzoeft 

teu zt / am t° famen teſter⸗geweerſt nae Godt / fa bat gn 

gen / ende t'ſamen te leven. [fr geen dingh ſchade banank 

4 Ach hebbe vete vꝛnmoe⸗geleden en helt. | 

dighent in 't fp2eiten tegen | zo Want de droef Gent nae 

u/ ick hebbe heel roems ober Godt werckt een onberouw⸗ 

u/ Ack ben vervult met bere licke beſteeringe tat ſalig⸗ 

traoftinge / icſt ben ſeer aver⸗ hent: maer De Haaf Dent 

| | et 



Cap. 8 
der werelt Merckt de doot. 
rr Want fiet / Dit felle dat 
nt dae Godt zijt Gedzacft 
| oden / hoe groote neer: 
ſtighent Heeft het in u ge— 
weocht? ja verantwoordin⸗ 
ge/ ja onluſt / ja vrzeeſe / ja 
verlangen / ja nber / ja wra⸗ 
He? in alles hebt on uſelven 
beweſen venn te zijn in deſe 

12 Hoewel ick Han aen u 
geſchzeven hebbe/ [dat] en 
is niet am Diens wille die onz 
vecht medaen hadde / nach 
am diend wille dien onrecht 
nedaen was: maer ap dat 
anfe vljtighent voor u faude 
bu uopenbaer worden / in De 
tegenwoordighent Godts. 
13 Daerom zijn wy ver— 

traaft geworden aber uüwe 
vertrooſtinge: ende zijn 
nogh obervloedelickter ber: 
blijdt geworden oer De 
blijbtfchan Citi / om dat fijn 
neeft ban u allen bernuickt 
ik geworden. 
14 Want indien icht pet bu 

hem over u geroemt hebbe / 
fa en Gen ich niet beſchaemt 
geworden: maer gelijck Yun 
alles met waerhent tot u nez 
ſpröken Gebben / alſod if 
act onſe roem dien [ick] 

aen bie ban Corinthen. dal. 195 

denckt / hoe Qt hem met 
vrzeeſe onde beeven tekt ant: 
fangen. 
16 Acht verblijde mu dan/ 

dat icſt ín alles ban u ver— 
trauwen magh hebben. 

Det 8. Capittel. 
Veger maken {un u Gez 

kent/h2oeders/de gena⸗ 
de Godts die in De gemeunten 
ban Macedonien gegevenis: 
2 Dat in vele beproebinge 

der verdzucſtinge De over— 
vloet harer Giijtfchan / en” 
de Gare feer Diepe armarde 
overvloedigh geweeſt if tat 
den rijckdom harer goetda— 
dighent. 
3 Want fn zjn nae verma⸗ 

gen/ ick betunge ’t/) ja 
boven Germanen gewilligh 
geweeſt. | 
4 Ong met bele vermanin⸗ 

ge biddende Hat tun wilden 
aennemen De gave ende de 
gemeunſchap deſer bedie— 
ninge/ Hie voor He henlige 
[gefchiet |. 
5 Ende [deden [niet [alleen] 

gelijcſt un gehoopt hadden / 
maer gaven haerſelven eerſt 
aen den Heere/ eñſ daerna Jaen 
an / doa2 den wille Godts. 
6 Alſo dat tun Citum ber: 
maenden/ Hat gelijck hu te 

bn Citum [geroemt hebbe] /|\vaaren begonnen hadde / hu 
waerheut geworden: 
15 Ende fijn innerlicke bez 

wegingen zjn te overvloe⸗ 

nackt alfaa nogh defe gave 
Gu u voleunden faude. 
7 Su dan gelijck au in als 

diger — al& Gu uwer les uverbtaedinh zit / inne 
aller gehoorſaemheüt obers loove / ende in woort / ende 

A3 in 
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Cay. 8. De AA. Sendberief Pauli. PT | 

in Henniffe/ en in afte meere bloet (zy} om haer gebzeck 
itigheut / ende in uwe liefde |[te vervullen); ap dat docſt 

tat an#/ [fiet] bat auoock in | hare overvtoet zu om wiu ne 

befe gabe overvloedigh zijt. beeckt [te vervullen}/ op dat. 

_ 8e en ſegge [dic] niet |'er neijckhent worde. 

fals] gebiedende / maer [alsj{ 15 Gelijk geſchzeven ig / 

door de neerftighent van an⸗ Die Geel [verfamelt hadde} / 

zere vork he ourechtinhent |en hadde niet aber : ende Hie 

uwer liefde beproevende. wennigh [verfamelt hadde}/: 

9 Waat on wetet He genade |en hadde niet te wennigh. 

onſes Beeren Jeſu Cheiſti/ 16 Doch Gade zu dauck/ 

bat hu am uwent wille is die be ſelve neerſtighent boo? 

arm geworden / daer hyricku in het herte Citi gegeven 

was: op dat gmt doop fijne ars | heeft / T 

maetefaudet rjrk Worben. | 17 Dat hy de vermauinge 

zo Ende ick fenge in befen | Geeft aengenamen / ende ſeer 

mijne} meguinge. Want bit | neerftigh zijnde / gewilligh 

u oorbaer / ais die niet al⸗· | tat u gerenſt té, 

teen. Get doen/ maer oock) 18 Ende tun hebben oocſt 

het willen van aber een jaer | met hem gefonden Den broe⸗ 

te haaren Gebit begonnen, der / die lof heeft in ben Euan⸗ 

rr JPaer nu volenndigt gelig door afte de gemepnten. - 

oac het doen: op bat gelijck | 19 Ende bat niet alleen / 

alë er geweeſt is be volveer⸗maer huik oock ban De ge⸗ 

dighent bet gemoets om temennten berkaren am Met 

vaiflen/ daer dock alfan zu ang te reyſen met deſe gave/ 

Bet volenndigen uut het gez | bie van ons bedient wort tat 

ne, dat ou helt. ve Geerlickhent des Beeren 

ra Want inien te haaren de ſelve / ende De volbeerdig⸗ 

voweerdighent bek gemaoets |heut uwes gemoets. f 

vaert / faiknemant acuges) 20 Dit verhoedende / Hat 

naem nae ‘tgene bat hn ons niemant en mage laftez 

heeft / niet nae 't gene dat) ren in deſen oavervloet / Die 

hu niet en heeft, tan ané at bedient : 

13 Want [dit en fegge ick]| or Als die beſorgen ‘toene 

niet ay bat andere ſouden |cerlickt is / niet alleen haa, 
geetichtinge Gebien / ende den Deere / maer vock taaz 

jn erdaucttinge 5 | be meufchen. | 

14 âWaer [op dat} uut ge⸗ ee Mn, hebben oac met, 

lückhent / in defen tegen⸗ haer gefonden anfen broe⸗ 

waordigen tĳjt/ uwe over⸗ der⸗ welcken wu in vele din⸗ 

ie | gen 



Cap. 9. 
men dicknael bepzaeft heb— 

nu vrel meerftiner door het 
grobt vertrauwen Dat (hy 
heeft] tat uiteten. | 

23 Det zw[dan] Citus / bu 
if mijn medegefel / ende mez 
be-arbender ru : het fn onfe 
beroeders / ſu zjn afgefanten 
Der wemennten / Lende] een 
eere Cheiſti. 
og Bewijſt Dan aen haer 

aen die ban Coriuthen. 

bew dat hu neerſtigh ik: ende w 
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enfengen/ gu) hefchaemt en 
a2den ín deſen aften grant 

der roeminge. 
5 Ack Gee ban noodigh 

geacht deſe broeders te Gere 
manen/ dat fn cerft tat u ſau⸗ 
Den komen / ende voorberen⸗ 
ben wuiven te vooren aenge= 
tienden ſegen: opt bat die nez 
reet zu / alſoo alá cen fegen/ 
ende ntet alg eene verecſthent. 
6 Ende bit [fegge ick] / Die 

be bewüſinge uiver liefde / | fpaerfaemtickt zaent / ſal oock 
ende onſes roems Gan u / ſpaerſfaemlickt maepen: ende 
aart vooe het aengeſicht der | bie in ſegeningen zaent / ſal 
gemeunten. docſt in ſegeningen macnen. 

Het 9, Capittel. 7 Een pegelickt [doe] gelijck 
Wint han be bedieninge Gt in [fijn | herte voorneemt: 

V die Gaaz be henlige {niet uut droef hent ofte unt 
[gefchiet}/ is mp onnoodigh nootdwangh. Want Godt 
aen tt te fch2ijben. heefteenen blijmoediger ge⸗ 
a Want ick weet' de Gale ver lief. 

beerbinhent uwes gemoets/ 
van welcke icſt voeme ober 
uhu de Maredoniers/ dat 
Achaja Lan over een jaer bez 
rendt is geweeſt: ende De 
uber ban u [begonnen] heeft 
er vele berimeckt. 

3 Marr ick hebbe deſe 
bzoeders geſonden/ ap dat 
anſe raem Bien [wy] ober u 
[hebben] / niet en faude noel 
gemaeckt worden in defen 
veele: op Dat (gelijck ick 
geſegt hebbe) ou Gerendt 
maant zijn. 
4 [Ende] dat niet magelich/ 

|fa de Macedoniers met nut 
‚guamen/ ende u onberendt 
ganden / wu Cap dat wu niet 

Mee 

8 Ende Godt if machtigh 
alte genade te doen obervloe⸗ 
digh zijn inu: op dat gu in 
alles alte tiĳt/ alle genoeg 
ſaemhent hebbende / tot al⸗ 
fen goeden werckte avervloe⸗ 
digh moogt zijn. 
9 Belijder geſchreven is/ 

Hu heeft geſtront / hu heeft 
den armen gegeven: ſijne 
nerechtinhent blijft in Der 
eeuwighent. 
10 Doch die het zaet den 

zaener verleent / die verleene 
docſt brꝛoot tat ſpijſe / eñ ver⸗ 
menigbuldige uw gezaeyſel / 
ende vermeerdere De vruch⸗ 
ten uwer gerechtighent: 
ri Dat qtin alles vijcht wor⸗ 

A4 bet 



| Can. Io 

welcke Daag 
danckſegginge tät Godt, 
re Want de Gedieninge Han 

deſen dienſt en vervult niet 

alleen het gebreck ber Genie 
ge / maer is oockt overvloe⸗ 
digh dooz vele danckſeggin⸗ 
gen tot Godt: 
13 Dewüle ſu door He bez 

pzöevinge deſer bedieninge 

Godt verheerlickten over De 

anbertwerpinge uwer belü— 
deniſſe ander Get Euange⸗ 

wm Chꝛiſti/ ende [over |ùr 
goetdadighent ber mededen⸗ 
ſinge aen haer ende aenalle: 

Ende door haer gebedt 

vobr u / welcke nae u bere 

Yannen/ om De uutnemende 

genade Godts over u. 
Doch Gate zu danck 
Haar ſjne onuntſpeekelicſte 
gave. 

Pet ro. Capittel. 
70oꝛts ick Paulus ſelve 
“hidde u door He ſacht— 

maetighept ende yoedertie— 
renbent Chꝛiſti / die tenen? 
wodordigh zijnde wel geringh 
ben ander u / maer afweſende 
ftaut ben tegen u: 
a Get bidde ban/ dat ick 
tegenwoordigh zinde niet 
ftaut en magh zjn met die 

bopmaoetinghent/ waer me— 
Be ick geacht tabe ſtoute⸗ 

tictt gehandelt te hebben tez 

men fommige/ Die ong ach— 

ten alg of tun nae den vleeſche 
wandelden. | 

De IA. Seudhzief Pault — 

pet tot alle goetdadigheut 
/8 

an werckt 

neet uwe gebhoogfaembent 

ltegenmoordigheut Des lic⸗ 

Want wandelende in den 
ufeefche/ en boeren Wuden 
ſtrjuh niet nae ben vleeſche:; 
4 Want He wapenen anfes 

krijgs en zijn nief wieefcher 
tielt / maet ſtrachtigh doo? 
Gadt/tat nederwerpinge ber 
ſterckten. OREL 
5 Dewijle wu de overleg⸗ 

minnen ter neder Werpen / 
ende alle haatte Die haer 
verheft tenen De Kenuniffe 
Gadte/ ende alie gedachte 
gevangen (enden tot de Re 
Goozfaemhent Cheiſti: 
6 Ende gereet helen [’t ge- 
ne dient] am te weeſten alle 
angebhoozfaembent / wan⸗ 

ee de ii 

fat vervult zijn. Ü 

7 Diet gr aen Hat voor aar. 
gen is? Andien nemant At 
hemſelven betrauwt dat hu 

Theiſtiis / die dencke dit we⸗ 
derom uut hemſelven/ dat 
geljckerwoijs Bu Chꝛeiſtiſis/ 
alfaa mp oock Cheriſti zijn. 
3 Want indien ick aack ver 

overvloediger ſoude roemen 
van onſe macht/ welcke De 
Heere ons gegeven heeft tot 
ſtirhtinge/ ende niet tot uwer 
nederwerpinge / fa en ſal ick 
niet beſchaemt worzden: 

Oy dat ick niet en farde 

fchijnen als of ickt u dooz de 

Brieven wilde verſcherirſten. 
ro Want de Beieben fear 

men 1D zijn Wet gewichtigh 
ende ſtrarhtigh: maer de 

haemg 



Caplin 

haems is ſwactt / ende de 
reden is verachtelicſi. 
zr De ſulcke bedencke dit / 

dat hoedanige lun zijn in den 
{waagde daa? Beieben / als 
wuſweſigh zijn / wy oock 
faadanige, zijn in. der daet/ 
als wu tegenwoozrdigh zijn. 

Mant uren durven ons 
ſelven niet veltenen/ ofte ver⸗ 

haerſelven prijfen : maer dele 
enverſtaen niet dat fu haer: 
felen met haerfelben mer 
ten / ende Haerfelben met 
haerſelven vergelicken. 
„13 Doch lun en ſullen niet 
roemen bunten De mate: 
maer bat un / nae De mate 
def regels / welckte mate ong 
Godt toegedeelt heeft / aactt 
tat u-tae zijn geſtomen. 
14 Want Lansen ſtrecſten 
ang ſelven niet te wit wat / 
als die tot u met en ſouden 
ſtomen: want fag zijn oock 
gekomen tat u tae/ in Den 

SEuangelio Cheiſti. 
igs iet roemende buuten 
He mate in anderer [luyden | 
arbeut / maer hebbende Gaz 
pe/ als uu geloobe ſal gez 
maffen zijn / Dat fun ander 
ulieden obervloedelick fulz 
Ten vergrootet worden nae 
anfen regel : 
16 Om het Euangelium te 
verſtandigen in de [(plaetſen] 
bie ap gene zijde Ban u[gele- 
gen}zĳu: niet amte roemen 
ín een and: el oer het 

aen Die ban, Carinten. 

gelijcken met fammige die 

Fol. 197 

gene bat [alreede J berendt ig. 

17 Doch {uiet vaemt / die 
roeme ín deu Deere. 
18 Want niet die hemſelven 

pꝛijſt maer dien De Deere 
ijt /, bie is bepzoeft. 

Het 11. Capittel 
Ch of an mp een mene 
nigh verdzoegt in De 

onwijshent : ja vocſt ver— 
draegt mit. 

o Want ick ben uLerigh 
oger umeteenen nier Godts, 
Voanticht hebbe uiteden toe⸗ 
Gerendt am [uals]een renne 
maegt/éénen manne haa2 te 
ſtellen/ [mamelick] €hzifta : 
3 Doch ick meefe Dat niet 

eenigſins / gelijck de lange 
Etam daa2 Gare aralijtine 
heut bedrogen heeft / alfaa 
uwe ffnnen bedorven wor⸗ 
den/ [om af te wijecken] van 
be eenvoudighent die in 
Chꝛiſto is. 
4Want indien De gene die 

ſtamt eenen anderen Jeſum 
predicſtte Dien lun niet gez 
pꝛedickt en heben / ofte [in-- 
dien ] gu eenen anderen Geeft 
antfinget/ Bien mt niet en 
hebt ontfannen / ofte een au⸗ 
Ber Guaugeltum / dat gn niet 
en hebt aengenomen / fa ver— 
dzaent mu [hem] met recht. 
5 Want ick achte Dat ick 

nergens in minder en ben gez 
eeft Dan De untnementſte 
Apoſtelen. 
6 Ende indien ick oock 

flecht ben in woorden / noch⸗ 
A5 tans 



Lap. ar. 
tang en hen ick t niet in we⸗ 
tenſchap: maer alleſins zijn 
uu ín alle dingen ander u 
gpenbaer geworden. 
7 Hebbe ick ſonde gedaen / 

ict min ſelben vernedert 
hebbe op Dat gu ſaudt bere 
hoogt worden? overmits ick 
ubet Euangelium Bobtá om 
niet verköndigt heübe? 
3 Ack Hehe andere nez 
mennten Geraaft / beſoldin⸗ 
ge [van haer] nemende om u 
te bedienen: ende als ich ha 
u tegenwoordigh mas /- enz 
de gebeeck hadde / en Len 
ick niemaut laſtigh gevallen. 
9 Want mijn gehzeck Hehe 
ea he broeders vervult / Die 
van Warebanien quamen: 
ende irk hebbe mja ſelven in 
alles gehouden fander u te 

/ hefet) ende fal{mynogh 
alfool Gauten, 
to De waerhent Ehzijti ik 

in mu / Dat deſe roem in de 
geweſten ban Achaja acu 
mit uiet en ſal verhindert 
waden. 
ir Waeramme: Is 't om 

bat iclt u niet lief en hebbe? 
Gast meet het. 
re Maer Hat ick hae / Hat 

fal icft nogh doen/ om de 
aorſakte af te ſnjden Den qez 

wen Die oorſake [hebben] 
willen / ap Dat fr in t acne 
ſuroemen / bevonden macije 
te worden gelijckt als lut. 
13 Want ſulcke valſche 

Apoſteſen zijn GEOI 

De. AA Sendbeief Pauli. 
arbenders / haer —— if 
tende in Apoſtelen Cheriſti. 
14 Ende het en is geen 
wonder: Want de, fatan fel 
ve verandert Hem in eenen 
— des licht. > 

5 So en ik t dan met | 
ne / fabieu aacft fijne Hie: 
naers haer veranderen alg 
(warenſe] diengers der gez 
rechtighent: Lan, welcken 
het eynde ſal zjn nae hare 
wercken. | 
16 Ickt lenge fueberom / 

bat niemant en menne Dat 
ict ontwijk ben: dach {a 
niet / neemt mu [dan] aen 
alg eenen ontuijjen/ op Dat 
ickt acht een wennigh mand 
roemen. | 
17 Dat ick ſpreſte en ſpreke 

ick niet nae ben Heere / maer 
alt in ontujgshent/ in Dejen 
aften grant der raeminne. 
18 Dewijle Gele roemen 

nae ben vleeſche / fa fal ick 
aacf roemen. 
19 Want gu Herdeaent 

geerne de anwüſe/ deluijle 
um ijf zijt. 
oo Want om berdzaent 

het fa u nemant bienfthaer 
maeckt / fa [u] pemant ope 
eet / fo nemant [van ul 
neemt / fa hem nemant herz 
Geft/ fa u nemant in Get 
aenneficht ſlaet. | 
or Ack fenne [dit] nae onz 

eere/ gelijck of fun fluack 
waren geweeſt: maer waer 
in nemant faut ik / ick Mae | 

Ean e 
4 



Cap. 12. 

Te in anwijshent /) [daer in] 
ben ick oactt ſtout 
22 Vijn Mm Debeeen? ick 
gacht t zjn u Afcatiiten? ick 
gâct: zĳn fit het zaet Abra⸗ 
hams? ict docſt: 
23 Zijn (gt die agers Cheiſti? 23 
Giek ſprele anlwijs zijnde /) 
ick baten haer]: in ar⸗ 
bent Gbetitordelickter / in 
ſlagen intuemender / in nez 
vancſteniſſen oberbioedeltt: 

Her / in dootsſ gevaer me⸗ 
nr 7 

o4 Dan de Laden hebbe ick 
veertigh [Magen] min Één / 
vijfmael ontfangen. 
25 Oziemael Len ick met 
roeden gegeeſſelt geweeſt / 
eens ben ick geſteenigt / drie⸗ 
mael hebbe ick ſchipbzeucſte 
geleden/ eenen [gantfchen] 
nacht ende dagh hebbe ich in 
de diepte ohergetzacht. 
06 An trenfen menigmael/ 

in periſtelen ban rivieren / in 
perikelen ban moordenaers/ 
in perifkelen ban [mijn] gez 
flachte/ ín perikelen ban De 
Pendenen / in periktelen in de 
ftadt/ in perikelen ín be maes [ten / 

“aen die van Corinthen. Fol. 198 

it Dagelicht de ſorzge ban 
alfe De gemennten. 
og Wie fs 'er ſwack / dat ickt 

níet fluactt en ben? Wie mart 
‘er ge-ergert/ Dat ick niet en 
brande? 
30 Indien men muet roe⸗ 
men/ fa ſal ickt raemen de 
dingen mijner ſwackhent. 
31 De Godt ef Dader onſes 

Heeren Jeſu Chzijti/ die gez 
peefen is in der eeuwigheut/ 
weet dat ickt niet en liege. 
32 De Stadthouder des 

Ytaningë Arete in Damas— 
ca beſettede de ſtadt der Daz 
mascenen / willende mu 
gangen. 
33 Ende ick mert Hanz een 

venſter in een mande over 
den muer nedergelaten/ ende 
ountuloadt fijne Ganden. 

Pet 12. Capittel, 
&- roemen en if mu 
waerlickt niet oo2baer. 

Want cht ſal amen tot Gez 
fichten ende openbaeringen 
bes Heeren. 
2 Icſt ſenne een menſche in 
Chꝛiſto / Leo Geertien jas 

ballet gefchiet zy Jin 
jne / in periſtelen in de zee/ het lichaem / en weet' ick 

in perikelen ander de vaiſche niet; ofte bunten het lic— 

broeders: haem/ en Sweet’ ick niet: 
27 An arbertt ende moeute/ | Goùt weet het.) bat be faada- 

in Maken menigmael/ in nige opgetrocken if geweeſt 
hanger ende dorſt / in vaſten |tat in Ben derden hemel. 

nigmael / in koude ende 
cithent. 

— 
3 Ende ich ſtenne een ſooda⸗ 

nioh menfche/ (af [het] in 
dingen die het lichaem/ ofte bunten Get 
/ overvalt lichaem —— — en 

eet 



| Cap. 12. 

weet ick uiet: Godt weet 

Get.) 
—* 

4 Dat Gu opgetrocſten is 
geweeſt inhet paradijs / ende 
gehoa2t Geeft onuntſpreſte⸗ 
tiche waagden / Hie eenen 
menſche nieten is geoorloft 
te ſpreſten. 
5 Pan den ſoodanigen ſal 

ickroemen: doch ban my ſel⸗ 
benen ſal ick niet roemen / 
dan in mijne ſwacſtheden. 
6 Waut fa ickt roemen wil / 
irſt en ſal niet onwijs zijns 
want icf fal be waerhent ſeg⸗ 
gew: maer ickt haude [daer- 
van] af / opdat niemant ban 
mu en dencke haken het gene 

_ hu fiet dat ick hen/ ofte dat 
hu uut mu haat. 
Ende op dat ick mp door 

de uutnementhent Der open: 
haringen niet en ſoude ver— 

heffen / fais mu gegeven een 
ſcherpe doorn in het vleeſch / 
Fnamelick | een engel Def ſa⸗ 

tang / dat hu my met tune 
ſten ſſaen ſaude/ op Dat ick 
wg niet en ſoude verheffen. 
8 Wier ober hebbe ick Den 

ap dat hu ban mu ſoude 
Wijchen. | 
9 Ende Gu Geeft tat mn 

gefent / / Wüne genade ik 
_ wegenoeng: want mine 

Rracht wort in ſwackheyt 
voſbracht. So ſal ict dan 
veel lieuer roemen in mijne 

ſwackheden / op Dat de 

Bracht Chriſti in mu woone. 

De AA Sendbzief Pauli 

110 Daerom hebbe icſt een 

Heere driemael gebeden / het uwe/ maer us 

welbehagen in ſwacſtheden / 
ín fmaetbeden / in nooden / 
in berboiningen / vin bez 
naeuwtheden om Cheaiſti 
wille: Want als irſt ſwack 
ben/ dan benick machtigh. 
ri Icſt ben roemende aur 

wijs geworden; gu hebt mn 
genootſaecktt: want icſt bez 
hoorde ban u gepeeſen te 
zijn; want icſt en beu in geen 
dingh minder geweeſt dan 
be mtnementſte Apoſtelen / 
hoewel icſt niets en Gen. 
12 De merckteeſtenen van 

een Apoſtel zijn onder u hee 
toont in alle ljdſaemhent / 
met teeckenen / ende wonde⸗ 

ten / ende Krachten. | 
13 Want wat ik er/ Haer in 

gu minder geweeſt zijt dan Be 
andere gemegnten / anders/ 
dan Hat irk felbe u niet las⸗ 
tin en ben geweeſt? ver— 
geeft mu dit ongelijcit. 
14 Siet ick ben ten Derden 

mart gereet om tat u te ſto⸗ 
men/ende en fal u niet laſtigh 

zn: want ick en ſoecſte niet 
want De 

Linberen en moeten niet 
fchatten vergaderen boo? be 
duders / maer de ouders voor 
de ſtinderen. 
15 Ende ick ſal ſeer geerne 

de often daen/ ende voor 
uwe zielen te koſte gegeven 
worden: hoewel ick uover⸗ 
vloedelicker beminnende/ 
weiniger bemint worꝛde. 

16 @ach 

AL 

Kh | 



Cap. 13. 
16 Dach het zu foo / ich en 

hebhearniet beftuaert: maer 
alfa liſtigh was/Hebbe icſt 
wmet bedrogh gevangen. 

17 Hebbe ickt / Doo nemant 
Ber gene die ickt tatu geſon⸗ 
Hen hebbe / ban u mijn voor⸗ 
deel geſocht? 
18 Art hebbe Citum gehe? | ft 

ben / ende den beoeder medez 
geſonden: heeft dacht Citus 
gam fijn vboordeel geſocht? 
en hebben ty niet in den ſel⸗ 
teit Geeft gewandelt? [heb- 
ben wy] niet [gewandelt] fn 
De ſelbe voetſtappen? 
19 Meint ou wederom dat 

tapt aug by u verontſchuldi⸗ 
gent Wu ſpzelten in De tez 
genwoorzdighent Godts in 
Theiſto: ende Hit alles / ge⸗ 
liefde / tut umer ftichtinge. 
20 Want ick vrreſe/ Dat 

als ict geſtomen fal zijn / 
ick u niet renigſins en fat 
binden ſoodauige alá ick 
wil / ende [dat] ict ban u 
fat gebonden worden ſooda⸗ 
nigh al gu niet en wilt: 
bat [daer] niet veninfins [en 
zijn} tfuiften / nijdinheden / 
toorn / gekijf/ achterſilap/ 

voorblaſingen / opheblaſen⸗ 
heden / beroerten. 
ar Op dat wederom al ick 

ſal eſomen zijn / mijn Godt 
ma niet en vernedere buu;/ 
ende ict rouwe hebbe ober 
gele die te baoren geſondigt 
Benetti bie haer niet 
bekeert en ſullen hebben ban 

aen die ban Corinteu. dol; 199 
be anrennighent / ende hoe⸗ 
rerne/ ende ontuchtighent 
die fn gedaen hebben. 
Pet 13. Capittel. 
D At is De derde mael [dat] 

icfttat u lome: Gn den 
mont Geur twee ofte Dzie 
getungen fal alle woort bez 
ae n. Ì 

o Gc hebbe het te vooren 
nefent/ende ſegge het te voo⸗ 
ren als tegentuaa2binh zijn⸗ 
be de tweede mael / ende ick 
fchzijbe Get nu aftwefenbe / 
den genen Die te vooren gez 
fandigt hebben / ende allen 
den anderen/ Dat fa ick we— 
derom Home / ick [haer] niet 
en fat fparen : 
3 Dewüile gu foecktt een 

proche Cheꝛiſti Die in my 
fpreecktt / welcke in u niet 
wacht en is / maer Rrache 
tigh is onder u. 
4 Want hoewel hy geſtrunſt 

is bau? ſwackheyt / fa leeft 
hu nochtans door de ſtracht 
Godts, Want oock Sum zjn 
ſwacſt in hem / maer ſul⸗ 
fen met hem teven door de 
ſtracht Godts in u. 
5 Onderfoeckt uſelven of mt 

in het geloove zijt / bepzoeft 
uſelven. Ofte en Hent quu felz 
ben niet/ bat Jeſus Chei— 
ſtus in u is? ten 3u dat ou 
eenigſins verwozpelick zijt. 
6 Doch ick Hape dat mt 

fuit berftaen / Dat lun niet 
berfuorpelickt en zijn. 
7 Ende icht wenfche Lan 

Ï 7 Godt / 



Cap. r. De Sendbeief Pauli 
Godt / dat nit geen quaet en “De Sendbrief des Apoftels 
doet: niet op dat tun beproeft 
ſauden Gebonden Mmagden / 
maer op Dat gu het goede 
foudet daen ende Wy als 
verworpelick fauden zijn. 
8 Want up en vermogen 

nieté tegen De (waerheut / 
maer Lao de waerhent. 
g Want up verblijden on 

wanneer tun ffuactt zijn / en⸗ 
de gu ſterckt zijt. Ende lun 
wenſchen aactt dit / [name- 
lick] uwe bofmaktinge. 
ro Daerom fchzijve ick afz 

wefende deſe hingen / ap dat 
ict tegenwoordigh zijnde 
niet en foude ſtrengighent 
gebruncken/ nae de macht 
die mu De Heere gegeven 
Geeft tat ophouwinge/ enz 

_ de niet tat nederwerpinge. 
ur Poort / broeders / zijt 

Glide / wort voſlmaecktt / zijt 
getrooſt / züt eeunsgeſint / 
ſeeft in wrede: ende De Godt 
der liefde ende Dek vredes 
fal met u zijn. 

re Greoetet malkanderen 
met eenen Geuligen Lus, 
U oroeten alie be henylige. 
13 De genade Dek Heeren 

Jeſu Chꝛiſti / ende De liefde 
Godts/ ende de gemeunſchap 
pes Heuligen Geefts / zu met 
u allen. Amen. 

De Tweede [Sendbrief] aen die 
van Corinthen is gefchreven 
van Philippis in Macedonien, 
Lende gefonden}) door Titum 
ende Lucam. 

_PAULT aen de E 

G AL Amben, 
Det Eerſte Capittel. 
AULUSs een Apoſtel / 
[geroepen] niet tan 
menfchen/ noch Hooz 

een menfche/ maer Doorde- 
ſum Chꝛiſtum / ende Godt 
ben Pader / die hem unt den 
dooden opgeweckt heeft/) 
2 Ende alle de broeders Die 

met mit zijn / aen De gemeun⸗ 
ten han Galatien : | 
3 Genade zu u ende zede 

han Godt den Dader / ende - 
onfen Deere Jeſu Chzifta : 
4 Die hemfelven gegeven 

beeft Gao? onfe fanden/ op 
dat hnons trecken ſoude uit 
deſe tegenwoordige booſe 
werelt / nae den wille onſes 
Godts ende Vaders. 
5 Pen welcken 3u de heer⸗ 

lickheut im alte eeuwighent. 
Amen. 
6 Art verwondere mu dat 

an foa haeft [wijckende | han 
den menen Die u in De genas 
be Cheiftí geroepen heeft / / 
avergebracht wort tat een 
ander Guangelium: 
7 Daerder geen ander en 

if: maer daer zijn fammige 
bie u ontroeren / ende het 
Euangelium Chꝛiſti tuilien 
verkeeren. J 
8 Doch alwaer 't oock dat 
wy / afte een Engel uut den 
hemel u een Funen 

ere 



Cap. x. 

fun u verkondigt Gebben / 
die zu verbloeckt. 
9 Geluijeſt lun te haaren gez 
feut heben / [foo] fenge ickt 

 aacit nu Wederom / Andien 
u vemant een Euangelium 
verſtaudigt bunten 't gene 
au ontfangen hebt / Hie zy 
vervoeckt. | 

ro Pant predikte ickt nu De 
menfthen / afte Godt? Ofte 
ſaecke icht meufchen te beha⸗ 
gen? Want indien ick nogh 
meufchen behaende / fa en 
mare ict geen dienſtknecht 
Chaiſti. 
rm Macer icſt malte u bez 

ſtent / broeders/ dat het 
Euangelium - 't welcſt Lan 
ma verſtondigt if/ niet en 
is nae den menſche. 
re Want ichten Geke oock 
het felbe niet Gan een menz 
fche autfangen / nach ge— 
teert / maer Haa? de opens 
baringe Jeſu Chzijti. 
13 Want qu hebt mijnen 

ommegangh gehoort/ Hie 
eertijté in het Jodendom 
was / dat ict untnemende 
ſeer de nemennte Goûts herz 
volgde / ende deſelve herz 
woeſtede. 
za Ende [dat ict in het Jo⸗ 

dendom toenam boven bele 
ban mijnen vuderdom in 
mijn geflachte/ zijnde aber: 
hioedelickt averigh voor mij- 
ne vaderlicke infettingen. 
15 Maer Wanneer het Baz 

aen be Galaten. 

verſt bunten ’t gene be behaegt heeft / Die mu 
Fol. 200 

ban mijné maeders lijve aen 
afgefandert heeft / ende gez 
roepen daag fijne genade / 
16 Sijnen Sane in my te 

apenbaren/ op dat iclt bene 
ſeluen door Get Euangelium 
ander He Heudenen ſoude 
verſtondigen / fo en hebbe 
iclt terftant niet te rade gez 
gaen met vleeſch ende bloet: 
17 nde en ben niet weder⸗ 

amgegaen nae Jeruſalem 
tat de gene die Loaa2 mu 
Apoſtelen ‘aren: maer icrſt 
gingh Genen nae Araliien / 
ende Heerde Wederom nae 
Damascum. 
18 Daer na quam ick nae 

drie jaren wederom te Hes 
tufalem om Petrum te bez 
faechten/ ende icſt Gieef hu 
hem Lijftien dagen. 
19 Ende en ſagh geenen 

anderen Gan de Apoſtelen 
dan Jacobum den Geoeder 
des Meeren. 
oo Het genenuickt u fchzijz 
Be / fiet/ [ick betuyge |haa2- 
Godt / dat ict niet en lege. 
or Daer na hen ick getinz 

men in De gewesten Lan 
Dien ende ban Cilicien. 
oo Ende ick was han aen” 

geffchte anbeſtent Den ge— 
mepnten ín Gubea/ Hie in 
Cheifta zijn. 
23 Maer ſu hadden alleen⸗ 

licſt gehoort [dat men ſeyde]/ 
De gene Hie ons eertijts bere 
volgde/ verſtondigt nu het 

ge⸗ 



Cay. 2. * 

geloove / ’t welck hu eers 
tjté bertuoeftede. 
o4 Ende ſu berbheerlickten 

Gaat in mn. 
Het 2. Capittel. 
Ker na beu ictt / na Leer: 
tien jaren / wederom 

nae Jeruſalem opgegaen 
met Barnaba/ oock Citum 
medegenomen hebbende. 
2 Ende ick gingh op / door 

een openbaringe / ende telde 
haer Get Euangelium Laa? / 
dat irſt prediſte onder de 
Hendenen: ende in ’t byſon⸗ 
der den genen Hie in achtinge 
waren / ap dat ich niet eenige 
ſins te vergeefs en ſoude laar 
pen / ofte gelsopen hebben. 
3 Maecer oock Titus die met 

mp was / een Grieck zijnde / 
en wiert niet genootſaeckt 
hem te laten befnijden. 
A Ende [dat] am der ine 

geſtropene balfche Gzaeder 
ren wille/ die ban bezijden 
ingeftamen varen am te 
verſpieden onſe bemheut / 
bie fun in Chꝛiſto Jeſu heb⸗ 
ben/ op Dat fp ons ſouden 

De Sendhzief Pauli ijs 
ſchen niet aen: fuant die nez 
acht waren / en hebben mu 
niets toegebrzacht. tnt 
7 Maer daerentegen alf fit 

fagen dat mu het Euange⸗ 
liũum Her Voorzhunt toebe⸗ 
trauwt was / gelijck Petra 
der Veſnüdeniſſe: 
8 (Want die in Petra rats 

telich tracht tot het Apos⸗ 
telſchap Der Beſnüdeniſſe / 
die wrocht aackt Frachtelictt 
in mi onder De Hendenen.) 
9 Ende aff Jacobus/ eñ Ce⸗ 
phas/ ende Joannes/ die gez 
acht waren pilaren te zijn/ de 
genade die mu gegeven was 
beſtenden / gaben fr mn enz 
be Barnabe de rechter{ hant] 
ger gemeunſchap /ap dat mt 
tat de Bendenen / eñ ſutot de 
Beſnijdeniſſe [Louden gaen }, 
ro Niieenticht Dat tum Hen 

armen fauden gedencken: 
Get welck ſelve ict gock be⸗ 
neerſtigt hebbe te daen. 
rr Ende doe Petrus tat 

Antiochien gekomen was/ 
wederſtont ickt hem in het 
aengeſicht / am dat hute be⸗ 

tot dieuſtbaerheut brengen. ſtraffen was. 

5 Den welckſten Sun oock niet re Want eer ſommige van 

een ure cu Hebben geweken | Jarobo gekamen Waren / at 

met onderwerpinge/ op dat [Gu mede met de Gendenen : 

De Wwaerhent dek Euangez|maer Doe fu gekomen waren 

liums mu ſaude verblijven. onttrockt Gu Chem] / ende 

6 Ende van He gene die gez ſchendde hemſelven af / vree⸗ 

acht maren wat te zijn / haer | fente de acnen die unt de Bez 
danige ſu eertijts waren / en | nújdeniffe aren. 

verſchilt mu niet: Godt en 
neemt den perfaan Dek men—⸗ 

13 Ende oock de andere 
Joden benniden met bee il 

iz 



Cap. 3. 

alfa dat mack Barnabas me: 
de-afgetraciten wiert Dao? 
hare vennſinge: 
4 aaer al ick fant dat ſu 
niet recht en wandelden nae 
be waerheut des Euange⸗ 
liums / ſeude ickt tat Petrum 
in aller tegenwoordighent / 
Indieuuu die een Gade zijt/ 
nae Hendbenſche wüſe leeft / 
ende niet nae Aoodſeche wijz 
fe-/-Suaeram naatfaecktt gu 
de Hendenen nae De Laad: 
ſche \uijfe te leven? 
15 zijn Lan nature Gor 
Ben / ende niet ſondaers unt 
de Hendenen: 
x6 [Doch] wetende Dat de 
menfche niet gerechtveer⸗ 
digt eñ wort unt de wercken 
der wet/ maer door bet qe: 
laave Jeſu Chzifti/ fa bel 
bet w oock in Chriſtum Je⸗ 
ſum gelooft / ap dat un ſou⸗ 
den gerechtheerdigt worden 
uut het geloove Chꝛiſti / ende 
niet uut de wercſkten ber wet: 

daerom dat unt De wercſkten 
ber wet neen vleeſch en ſal 
gerechtveerdigt worden. 
17 Maer indien tun / die in 

Chaiſto laecken gerechtveer⸗ 
bint te worden / vocſt ſelve 
ſandaers be vanden worden / 
is dan Cheiftus een dienaer 
ber ſande? dat zp verre. 
18 Want indien ickt / 't ge⸗ 

ne ick afgebroken hebbe / dat 
fele wederam opbouwe / fa 
—— ſelven tat een 

na BRE: U: 
Á 

van de Galaten,” Fol. 201 
19 Want icht ken Doo2 de 

tuet der Suetgefta2ben / op 
dat icht Gode even faude. 
oo Gek ben met Chꝛiſto gez 

ſtrunſt. Ende ich leve/ [doch | 
niet meer ick /maer Chꝛiſtus 
teeft ín man: ende 't gene ick 
nu inhet bieefch leve / dat le 
be ickt dooz het geloove bef 
Soons Godts / die mu lief gez 
hadt heeft / ende hemſelven 
voor mr overgegeven beeft, 
or Ick en Dae De genade 

Godts niet te niete. Want 
indien de rechtbeerdinheunt 
daag de wet is/ſo is dan Chri⸗ 
ſtus te vergeefs geſtozben. 

Pet 3. Capittel. 
O Gu untſinnige Galaten 

wie heeft u betoovert/ 
bat qu de waerhent niet en 
fauùt gehoorſaem zijn: den 
welcken JeſusCh2iſtus voor 
de oogen te vooren geſchil— 
dert is geweeſt / onder u ge— 
ſtrunſt zijnde 7 
a Dit alieen Kuil iclt van u 

teeren / het gu ben Geeft 
ontfangen uut de wercſten 
der met / ofte unt De p2ediz 
inge Dek geloofs? 
3 Düt an foo untſinnigh? 

Daer nn met den geeft be— 
nonnen heat / voleundigt on 
uu met het vleeſch? 
4 Debt gu ſoo Leel te ver⸗ 

geefs geleden? Indien maer 
oack te vergeefs. 
5 Dieu dan den Geeft herz 

ieent / ende krachten onder u 
werchktt / [doet hy dat] uut De 

verc⸗ 



Cam: 3. De Sendbrief Pauli 

_tmerchien ber wet / ofte uut fchaewen / Dertlaecit if een 
de ppedicatie Def geloofs? negelick bie aen het haut 

6 GBeljckertuijs Abraham | hangt. 
Gode gelooft heeft / Ende het I4 Op dat be fegeninge 
ik Gem tat rechtveerdighent Abzahams tat de Bendenen 
gerekent: | 
7 So verftaet qu ban/ dat De 

famen ſaude in Chzijto Je⸗ 

fu/ [ende] op Dat up de be⸗ 
mene die unt ben geloovezijn/ dofte des Geeſts herkrijgen 
Abzeahams kinderen zjjn. 
8 Ende de Schrift te voo⸗ 

ren fiende Dat Godt de Benz 
benen unt Den geloove ſaude 
rechtveerdigen / heeft te voo⸗ 
ren aen Abzaham het Euan— 
nelium verkondigt: [feggen- 
de,} fn ſullen alte be alc: 
keren geſegent worzden. 
9 So dan die unt Den geſoo⸗ 

ve zijn / worden geſegent met 
den gelaoovigen Abraham. 
ro Want faa Leie afk 'er vut 

de wercken ber wet zin / bie 
zjn onder ben vloeck: Want 
daer is gefch2ehen / Ver— 
vloecktt ik een pegetichkt Hie 
niet en blüfft in al het gene 
gefchzeuen is in het Boeck 
der Wet / om Dat te Doen. 
ir Ende Dat niemant daag 

de wet gerechtheerbigt en 
{ua2t voor Godt / ik open: 
baer: want de vecht hbeerdige 
fal unt den geloove leben. 
12 Doch He Suet en if niet 

uut den geloove: maer / De 
menfche bie deſe dingen doet / 
ſal door de ſelue leven. 
13 Chꝛeiſtus heeft ons ver⸗ 

taft van den vloeckt ber wet/ 
een vloeckt geworden zijnde/ 
vooꝛ aus. Want daer if ge⸗ 

* 

ſauden Haa Get geloove. 
15 Beorders/ ick ſpreſte 

nae den menſche: Seffäeens 
menſchen verbont dat bez | 
geftint if / en doet niemant 9} 
te niete/ afte [niemant}en 
goet Daer tag, ál 
16 Pua zijn de belafteni⸗⸗ 

fen tat Abraham ende fjnen 
zade geſproſten. Hp en fent 
niet/ Ende den zaden/ alá 
Gan bele / maer alg tan één / 
Entbe uwen zades welcke is 
Chꝛiſtus. | 
17 Ende Hit fenge ick: Bet 

verbont dat te baaren ban 
Gaat bebeftint if an Chai 
ſtum / en apt Haa? de Wet / 
bie na Vier hondert ende 
dertigh jaren gekomen if / 

niet firachtelaas gemaeckt / 
am de Gelafteniffe te niete 
te Doen. 
18 Want indien de erffeniſſe 

unt de wet is / faen isſe niet 

meer uut de hetoftenifje : 
maer Gat Heeftfe Abraham 
door de belofteniſſe genades 
cht gegeven. | 
ig Waer toe is hande wet? 

Suis om der overtredingen 

wille haer ba geſtelt / totdat 
het zaet ſaude gekamen zjn/ 

bien 



e hant def middelaers. 
20 Ende He middelaer en ij 

niet Cmiddelaer} ban éénen : 
vaer Godt is Één. 
TA dan de wet tegen De bez 

lafteniſſẽ Godts. Dat zu ver⸗ 
e: want indien daer een wet 

gemeen ware die machtigh 
mag levendigh te malten / 
fa ſaude waerlick de recht— 
veerdighent unt de wet zijn. 
22 Maer de Schaeift Heeft 
het al ander De ſonde beſſlo— 
en/ op Dat de belofte uut 
en geloove Jeſu Chäeiſti 
en geloovigen faude gege⸗ 

gen worden. 
23 Doch eer het geloove 
guam/ Waren ‘un onder De 
Xuet in bewaringe geftelt / 
ende zijn befloten geweeſt 
tat op het geloove dat gez 
openbaert fuude worden. 
24 So dan He wet if onfe 

tuchtmeefter geweest tot 
Ehziftum/ op dat Sun unt 
den geloove fauden gerechte 
veerdigt worden: 
25 Maer als het geloove 

geſtomen is / fo en zijn wy 
niet meer onder den tucht⸗ 

26 Want an zijt alle Kinde: 
ren Godts doa? Get geloove 
in Cheifta Jeſu. 
27 Want faa bete alt nn in 

Cheiſtum gedoopt zijt / bet 
gt Chriſtũm aengedaen. 
28 Daer inen is noch Lode 

aen De Galaten. ral. 202 

noch Geiedt: daer in en iÉ 
nach bienftbare nach veue: 
daer in en if geen man ende 
wijf. Want nualie zijt Één 
in Chꝛiſto Jeſu. 
29 Ende indien on Chaiiſti 

zijt fn zijt gu ban Abza— 
hamszact/ ende nae De be—⸗ 
lafteniſſe erfgenamen. 

Pet 4. Capittel. 
De ictt ſegge / Soa lan 

gen tĳt alé de erfge— 
naem een Hint ik / fo en ver⸗ 
ſchilt Gn niets ban een dienſt⸗ 
knecht / hoewel hu een hee: 
re is van alles. 
o Maer hnisonder voogden 
eñ verſorgers/totden tijt ban 
den Gaber te hooren geſtelt. 
3 Nifaa tun aack/ doe lun 

kinderen waren / fo waren 
un dienſtbaer gemaeckt onz 
ber de eerfte-beginfelen ber 
werelt. 
4 APaer wanneer de volhent 
bek tijts geſtomen is / Geeft 
Godt fjnen Sone untgeſon— 
den / geworden unt een vzou⸗ 
we / geworden onder de wet: 
5 Op dat Gude gene die onz 

der De wet ‘maren verloſſen 
faude/ [ende] op dat fun de 
aennemtinge tot Hinderen 
verſtrijgen fauden. 
6 Ende overmits an Kine 

deren zijt / fa heeft Godt 
den Geeft fijn Soons uut 
gefonden fn uüwe Gerten / 
die roept / Abba / Wader. 
So dan an en zijt niet meer 

een dienſtknecht / maer pi 
as 

„ 



nRT OT 

Can. 4. De Sendbeief Pault nJ 

fane: ende indien gu een ſone 16 Ben ick ban uüw vnant 
zt / fa zijt au oock een erfge⸗ geworden / u DE waerhent 

naem Gödts doo2 Chꝛiſtum. fengende 2 4 

8 Maer doe alt gu Godt 17 Su en nuerenniet recht 

niet en kendet /diendet gu de over u/ maer fn willen ans 

gene die ban nature geen untſlunten/ Op bat gu aber 

Gaten en zijn : 
9 Endenu als qu Goot enz 
net / ja geel meer Gan Godt 
gekennet zijt / hae Heert En 
u wederom tat de ſwachſte 

haer faudt peren, 
18 Pach in Get goede alle | 

tĳt te nweren / isgoet/ ende 
niet alleenlick als icſt bnu 
tegenwoordigh Heu: 

ende arme eerfte-beninfeten/| 19 Mine kinberkené/ die | 
welcken gu wederom Lan 
haaren aen wilt Dienen: 
ro Gy onderhoudt dagen / | geftaite in 

ende maenden / ende tijden / 
ende jaren. | 
rr AIck vpeefe boo2u/ dat 

ick niet eeninffné te vergeefs 
aen u gearbenùt en hebbe. 
re Weeſt on als irſt / want 

aactt ict Gen als gu: broe⸗ 
ders / icſt bidde u: gu en hebt 
mp geen ongelick gedaen, 
13 Ende gu 

ick wederom arbende te ba⸗ 
ren/ tat dat Cheꝛiſtus een 

urige. 
oo Dorh ick wilde Hat ick 

uu tegenwoordigh bu u 
‘mare/ ende mijne ſtemme 
macht veranderen : want 
icf: Gen in tmijffel ober u. 
or Segget mu/ gu die an” 

der be wet wilt zijn/en hoort 
gu de wet niet 3 | 
ao Want daer ik veſchere⸗ 

eet bat ickulven / dat Abzaham twee 

Haag ſwackhent beg vleeſchs ſonen hadde: éénen unt De 

het Euangelium eerftmael 
verkondigt hebbe : 
14 Ende mijne verſoeckin⸗ 

ge/ die ín mijn vleeſch [ge- 
{chiedde]/ en hebt gu niet 
getracht nach verfoent: maer 
mt naemt mp aen alé eenen 
Engel Godts/ [ja] afk Chꝛi⸗ 
ftum Lefum. 
15 Welcſte was Han uwe 

geluck-achtinge? Want ick 
neve u getunneniffe dat mit / 
fa het mogelicſt ware / uwe 
oogen foudet uutgegraven/ 
ende my gegeven Gebben. 

dienftmaergt / ende eenen 

unt De Ge. 
23 Maer gene Die unt DE 

dienſtmaegt was/ ik nae Den 

vleeſche deboren geweeſt: 

bach deſe die unt De vzue 
was / boo de belofteniſſe. 

o4 Bet weide dingen zijn Die 

andere bedundinge Gebben: 

want Hefe zijn De twee her: 

Honden: het een van DE bergh 
Sina / tat dienſtbaerheut 
harente/ Get welck is Agar 
25 Want dit [namelick] 

Agar if Sina een berg) in 
| ras 



c an k 5 

ecn Met, 
is / ende dienſtbaer if met 
hare Kinderen, 
3 6 Maer Jeruſalem dat 
boven is / dat is veu / welchkt 
fs onſer aller mueder. 
27 Want daer is geſcheeven / 
Vit vrolickt an onvruchtba⸗ 

unt ende roept qu die geenen 
harengnoat en Gebit: Want 
De kinderen der eenfame zijn 

den man heeft. 

als Iſaac was. 
ag Pach gelijcſterwis doe/ 

die nac den vleeſche geboren 
was / vervolgde den genen 
bie nae Den geeft [geboren 
was]/ alfao oackt nu. 
30 Maer wat feat de 

Schzrift? Werpt de dienſt— 
mareut unt ende haren fant : 
want. de fone der dienſt— 
maegt en fal geenfing erven 
met den ſone der Dane, 
31 So dan / bzorders / Lun 
en zijn niet Hinderen der 
| dienftmaent / maer Der Uit, 

J Het 5. Capittel, 
| apert dan rde benbent / 
met welcſkte ons Chꝛi⸗ 
ſtus vbrugemaechſtt heeft / en- 
de en wat niet wederom 
met: het jacht ber dienfthaerz 
bent Gevangen. 
2 Siet/ icht Paulus ſegge 
u/ fo gu u laet befnijden / bat 

aen De Galaten 

rabien/ ende Komt over Chꝛiſtus u niet nur enfal zijn. 
Icrufalem dat nul 3 Ende ick betunge weder— 

e die niet en baert: beeeckt 

veel meer dan der gene die 
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am eenen negelicſten men— 
ſche die hem laet beſnüden / 
dat hu een ſchuldenaer is De 
geheele wet te doen. 
Chäaiſtus if u ndel gewor⸗ 

den die doorz De met gerechte 
beerbigt [wilt] worden/ qu 
zijt van de genade vervallen. 
5 Want un verwachten 

daag den Heeft uut den ger 
loove de Gage der recht beers 
dighent. 
6 Want in Chzijta Lefu en 

28 Maer wun / braeders / heeft nach beſnijdeniſſe eeni⸗ 
zijn kinderen Der Gelofte /| ne Kracht/ nach voozhuut: 

maer Get gelaove Han2 de 
liefde werckende. 
7 Gnu liept wel / wie heeft u 

verhindert de waerhent niet 
gehoorſaem te zijn: 
3 Dit gevoelen en ik niet 

uut Gem Hie u vaept. — 
g Een wennigh ſuerdeeſſem 

verſuert het geheele deeg). 
ro Acht bertrouwe ban u in 

ben Deere / Dat qu niet an- 
derden ſult geuoelen: maer 
die u ontroert / ſal het oor⸗ 
geel Danen / wie Gu oock zy. 
rr Maer ict / broeders/ 

indien ict nogh de beſnüde— 
niſſe predikte / / waerom wor⸗ 
de ickt nogh vervolgt? Sa 
is dan de ergerniſſe des 
rupees vernietigt. 

ra. Ochaf ſu docſt afgeſne⸗ 
den Snierden/ Die u onrus— 
tigh maken. 

13 Want qu zijt tot ben 
bef 



Cap. 6. De Sendberief Pauli aen be Galaten. 
ren gefeat hebbe/ dat die 

aiteentickt [en gebruyekt} de ſulcke dingen Doen het Lio 

vruhent niet tot een oorſake ninckrijcke Gaste niet eu 8} 
ſullen Ge-ergen. — 
oo Maer He Leucht Des 

Geeſts/ ik liefde/ Glijtichan/ A 
woede / lancktmoedighent / 
goedertierenhent/aoethent/ 
geloove/ fac 
matinGgert. 
“23 Cegen be 
is De wet niet. 
24 Maer die Chꝛiſti zijn / 
Geaen het vleeſch gekruuitd, 
met De bewegingen ende lez 
geerlickheden. 
25 Indien Wu Hoa den 

Geeft leven/ ſo ſaet ang dock 
bao2 den Geeſt wandelen. 
26 En laet ons uiet zijn 

ſoecſters ban udele eere/ 

Bent geroepen/ bzoeders: 

vaa? Get vieeſch: maer dient 
malſtanderen Door He liefde. 
ra Want de geheele Wet 

woꝛt in Één woort vervuſt/ 
ſnamelick] ín dit/ On ſult 
uwen naeſten lief hebben/ 
gelijck uſelven. 
15 Maer indien ny malz 

anderen bijt ende vereet / 
fiet tac bat on ban malkan: 
geren niet herteert en laat, 
16: Gude ict ſegge/ Wan⸗ 

beft dooz ben Geeſt/ ende 
eu volbrengt He begeerlick⸗ 
Gent des vleeſches niet. 
17 Vaut het vleeſch bez 

geert tegen Den geeft / ende 
be geeſt tenen Get vleeſch: 
ende defe ſtaen tenen malz 
anderen / alfa Dat mr niet 
en Hoet het nene ap wildet. 
18 Maer indien gu Hoa 

den Geeft gelendt wort/ fa 
en zijt nu niet onder De wet. 
19 De werken bes vleeſchs 

nu zijn openbaer : welcke zijn 
averſpel / hoererne/ onren⸗ 
nighent / ontuchtighent/ 
oo Afgoderne/ veninge⸗ 

vinge / vnantſchappen/twis⸗ 
ten/ afgunſtigheden/ toor⸗ 
ne / geküf / tweedracht / ket⸗ 
terpen / 
or Rĳjt/ mooꝛt/ Heouce 
Kenfchappen / beaffermen / 
ende diergelijcke: van Dez 
tuelcke ict ute hooren ſeg⸗ 
ge/ gelijck ick oock te voo⸗ 

malftanderen ternende / mal: 
fanberen benijdende. 

Bet 6. Cagittel. 
Koeders/ indien oock 
een mensche overvallen 

‘are Han? eenige misdaet / 
an die geeſtelick zt brengt 
gen ſosdanigen te rechte 
met den geeft Der fachtmaez 
dighent: fende op uſelven / 
ap dat oock qu niet berfocht 
en Waat. 
a Dꝛaent malftanders lag- 

ten: ende vervult alſoo be 

3 Want fa tement meunt 

net te zjn/ daer hy niets en 

is/ bie bedriegt hemſelven 
in [fijn] gemoet. 
4 Maer een negelick he: 

proe⸗ 

htmoedighent /4 

ſoddanige en 

— 

t 

4 
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pꝛzoeve fijn ſelfs ercit: ende 
als ban ſal hu aen hemſelven 
alieen roem hebben / enùe 
niet aen eenen anderen. 
5 Want een wegelickt fal 
fijn ennen pacit Dagen. 
‚6 Ende die onderweſen 
wodt in het woort / deule mez 
de ban alle, goederen ben gez 
nen die hem] onderiuijft. 
7 En dwaelt niet: Godt 

en laet hem niet befgpatten : 
want fa wat de menfche 
zaent / dat fal hu oock 
maenen. 
8 Want die in ſün ſelfs 

Sleefch zaent / fat uut het 
vileeſch verderffeniſſe maen⸗ 
en: maer die in Den geeſt 
zaent/ fal unt den geeft het 
eeutuige eben maenen. 
9 Doch en laet ans goet 
daende niet bertragen ; Want 
te fijner tijt ſullen wu maeu- 
en / fo uu niet en Gerflappen. 
10 So dan terwijle tun tijt 
hebben / laet ons goet doen 
aen alle) maer meeſt aen de 
huusgenooten des geloofs. 
11 Siet hoe grooten Geief 
ick u gefch2eben hebbe met 
mijne hant. 
12 Nile be mene/ Hie een 

fchaan gelaet willen taanen 
nae den bleefche/ bie nootſa⸗ 
Hen u beſneden te magben / 
alleenlicſt op dat fn ban we⸗ 
gen het ſtrunce Cheꝛiſti niet 
en fauden vervolgt worden. 

de wet niet: maer fu Willen 
dat gn befneden wort/ op 
dat fu in uwen vleeſche vaez 
men ſouden. 
14 Maer het 31 verre ban 

mj dat ict faude roemen 
anders Dan in het ſtrunce 
anfes Weeren Jeſu Chäꝛiſti: 
gaa? weſckten De werelt mt 
nefirunciat if / ende ick Der 
werelt. 
15 Want in Chꝛiſto Gefuen 

heeft nach beſnüdeniſſe ceni- 
ne fracht/ nach boo2bhunt / 
maer een nieuw ſchepſel. 
16 Ende faa hele ais er nae 

defen tegel fuilen ‘wandelen / 
ofer deſelve [fal zijn] brede 
ende barmhertighent/ ende 
aber het Afraëi Goats. 
17 Voorders/ niemant en 

Dae mu moete aen; want icft 
dage De lidteecſtenen Def 
Heeren Lefu in mijn lichaem. 
18 Degenade onſes Beeren 

Jeſu Eh2ifti zu met uwen 
geeſt/ broeders. Amen. 

Aen de Galaten is geſchreven 
van Romen. 

De Sendbrief des Apoſtels 
PAULI aen die van 

EPHESEN 
Pet Eerſte Capittel. 
AULUS, reen Apoſtel 
Jeſu Chꝛiſti/ Hanz den 
wille Baùts / den Geuli- 

nen die te Epheſen zijn / ende 
13 Want oock fn ſelve Hie | geloovigen in Chꝛiſto Jeſu. 

beneden worden en Gauten 2 Genade zu u ende Leede,’ 
| gan 



Cap. 1. 

‘gen Heere Jeſu Chzifta. 
3 Befegent zu De Godt en: 

de Vader onſes Veeren Je⸗ 

fu Cheiſti / die ons mee 
gent heeft met alte geeſtelic⸗ 
fe feneninge in den hemel in 

Chzijta. 
4 Gelijk hu ont untver⸗ 

Boren heeft inhem/ voor De 
grontiegginge Det fuerelt / 

ap dat wt ſouden hepligh 

ende onberispelickt zijn voor 
hem in de liefde: 
5 Die ong te vooren bet 

a2dineert Geeft tat aenne⸗ 

minge tat finderen/ Doo? 
Jeſum Cheiftum in hemſel⸗h 

Gent gehoort hebt: im wefts | 

fen goa / na dat nu HE- hen / nae het welbehagen 

fn willenz / 
6 Cot prijs der heerlick— 

Hent fijner genade / Haa? 

meictte Gu ont begenadigt 
heeft in den Geliefden: 
7 In welcken wy hebben 

ge verloſſinge boog fijn bloet / 

(namelick] be vergevinge Ber 

misdaden/ nae ben rückdom 

fijner genade : 
8 Wet Welie hu aber 

vloedigh is geweeſt aber 

ong in alle wüshent / ende 

boazfichtighent : 
Ont Bekent gemaeckt 

heẽbbende de berkrargenbent 

fijns willens nat fn welbe⸗ 

hagen / ’t welck hu voorge⸗ 

namen hande in hemſelven: 
ro @m.íin de bedeelinge 

an De volhent der tijden |D 

wederom alles fot cen te 

DE Sidle Dalt 
wan Got onfen Daer / ende ſpergateren m cheifta / ben” 

[de dat in ben Hemert ik/ ende 4 
Dat op be arbeid: Ore 

aocit gen erfdeel geve 
zjn / wy bie te hooren 
g2dineert waren nde’ bj 
vdornemen dek menen/ die 
afie hingen werckt nae Den 
raet fijns fuifienê: 

tot peijs fijner Geertie 
bie wn verft in Cheiſte 
hoopt hebben. * 

rr Sn Gem/i 

FIFE ER 

#: 

il 

Bk ER eit / if 

ge⸗ 

13 Au weicken datk nm 
[zie ua dat om Het tuanzt | 

12 Op dat kurt fo den zn | 

ber fwaerhent / [mameliek] || 

het Cuangelium uiter ſalig⸗ 

taoft Gebit / zijt verſegelt ge⸗ 
waden met den Hepligen 

Heeft ber belofte: | 

i4, Die het onderpant He | 

han onfe erffeniffe/ tüt De | 

verſtregene verloſſinge⸗ tot 

wijs fijner heerlickheut. 

iz Paerom vock felt ge⸗ 

hoort hebbende het geloove 

in den Heere Jeſu/ Dat ans | 

der u is ende De liefde tat 

afte ve henline / | 

16 En Goude niet op voor 

ute dancſten/ gedencſtende 

uwer in mijne gebeden: 

17 Op datde Godt onſes 

Geeren Jeſu Chaifti / de 
Pader ber Heeriickhent / U 

nebe den Geeft der Wijd 

ent/ ende Der gpenbarin: 

ne / in fijne kenniſſe: 
TO 



Cay. 2 

18 [Namelie 
oogen uwes verſtants / ap 
dat qu Bane hanne —35 
zu de hope van fijne roepiu⸗ 
ae, er tuerchte be rücſtdom 
ie heerlicith Ent ban fue 
rffeniffe in de henlige : 
pe Eier melee De uut 
nemende, graatheut fijner 
kracht zu/ acu ong Die gez 
laaven / nae De werckinge 
der ſterckte fijner macht / 
oo Die hu gewrocht heeft 

in Chzifta/ ats hu hem uut 
de boaden heeft opgeluecktt : 
ende, heeft [hem] gefett tat 
fijne rechter[hant] ín den 
hemel. 
ar Perre Gaten alie Over⸗ 
ent ende Macht / ende 

Hracht / ende heerſchappue / 
ende aften naem Die genaemt 
wma2t/ niet alieen in deſe we⸗ 
reit / maer aac in De toeſto⸗ 
mende : 
oe Ende heeft alle dingen 

fijnen Haeten andertuorpen / 
ende heeft Gem der gemeyn⸗ 
te gegeven tat een Hooft bo⸗ 
hen alle dingen ; 
23 Welcke fijn lichaem ik / 
ende} oe verbullinge def gez 

nen die alles in allen berhuit, 

… Het 9, Capittel. 
| ade u [heeft hy mede le- 

4 vendigh gemaeckt] daer 
an daat waert daag de mis” 
daden ende De fanden / 

2 Gn tweltke qu eertijts nez 
fuandelt hebt / nae de eeuwe 
defer werelt / nae den aber: 

P 

aen Die Lan Epheſen. 
lick} berlichtede ften der macht des luchts / 
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bes geeft Die nu werckt in 
be ſünderen der ongehoor⸗ 
faembent. 
3 Onder dewelcſte oock lun 

alleeertijts verſteert hebben 
in de begeerlicſtheden onſes 
vleeſchs / doende den wille 
des bleeſchs ende der gedach⸗ 
ten; ende Sup waren ban na⸗ 
ture Kinderen Dek tao2ns / 
gelijck docſt de andere, 
4 Aaer Godt die richt is 

in barmbertiahent / dua, 
fijne graare liefde Daer mede 
hu ous lief gehadt heeft / 
z Oackt dae lun doot wa⸗ 

rendaaz de misdaden / heeft 
Cons] fevendigh gemaecttt 
met Chꝛiſto: (unt genade 
zijt gu ſaligh geworzden.) 
6 Ende heeft [ons] mede— 

apgetueckt / endè heeft [ons] 
mede-gefett ín den hemel ín 
Cheifta Jeſu. 
7 Op dat u ſoude betoo⸗ 

nen in de toeftamende eeu— 
wen den untnemendenrück— 
dom fijner genade/ Doa2 de 
goaedertierenbent over ang 
in Chꝛiſto Jeſu. 
8 Want unt genade zijt gu 

ſaligh geworden Hao2 Het 
geloove: ende Dat niet ut 
u: het if Godts gave. 
9 iet uut de wercken : 

op dat niemant en roeme. 
ro Want an zijn fijn maeck⸗ 

fel / gefchapen in Chæeiſto 
Jeſu tot goede wercken/ 
welcke Godt voorberendt 

hreft 



Cay. 3. 

fauden wandelen. 
rr Daerom gedenckt dat mi 

nie eectijts Hendenen waert 
in het vleeſch/ ende die Voor⸗ 
hurt genaemt wiert ban De 
gene Die genaemt zijn Be— 
fuideniſſe in het vleeſch / Hie 
met handen zefchiet : 
re Dat un in dien tijt waert 
fander Chzifto/ Lerbaeemt 
ban Het Gurgerfchan Hé 
raëlé/ cube vreemdelingen 
van De verbonden der belof— 
te / geen Gape hebbende / enz 
de fander Godt in de (werelt. 
13 Maer nu in Chꝛiſto Je⸗ 

íu/ gu Hie eertijts Herre 
waert / zijt naebn geworden 
dooz Get bloet Chꝛiſti. 
14 Want Gu ik anfe vrede / 

die Hefe bende Één gemaeckt 
Geeft / ende Den middelmuer 
des affchenbfelk gebzoſkten 
hebbende / 
15 Heeft hu de vnantſchap / 

in fju bleefch te niete nez 
maeckt/ [namelick] De wet 

der geboden fn infettingen 
[beftaende]: ap dat hu Die 
twee ſoude in Gemfelven 
tat éénen nieuwen meniche 
ſcheppen / vrede makende: 
16 Ende [op dat] hu Hie benz 
de met Godt faude in Én 
tichaem verſoenen door het 
ferugce / de vnantſchap aen 
het ſelbe gedoodt hebbende. 
17 Ende ktomende Heeft 

hu Dao het Euangelium 

veede verſtondigt u bit verre 

„De Sendhzief Pauli ER 

Geeft/ op dat wy in ii al hete ende Dien Die, naebn 
⸗ 

aren. | 

Gptuoaners / maer mede⸗ 
burgeré der Genligen / en⸗ 
De ea kin Godts: 
oo Gebouwt op Het fon⸗ 
dament der Apoſtelen ende 
Pzopheten/ waer ban Je⸗ 
ſus Chꝛiſtus is de dd 
hoeckſteen: AE, 
or Op welcken het geheel) 

gebouw beguamelickt t° fas 
mengevorgt zijnde / opluaft) 
tat venen heyligen Cempel) 
in den Deere. | 
oo Op welcken vork gu 

medegebouwt {magt tot een 
woonſtede Godts in den) 
Geeſt. hek 

Pet 3. Capittel. 
MA defe oopfake [ben] 
irſt Paulus de gevan— 

men Cheifti Gefu voorz u die 
ua Hendenen zijt Í 
o Indien ga maer gehoort 
Get van be bebeelinge Her 
genade Godts / die mp gege⸗ 
ben ik aen u: Í 
3 Dat hr my Haar opens 

baringe Heeft Gekent gez 
maeckt deſe verborgenhent / 
(gelijcſt icſt met wennige 
[woorden] te vooren ge—⸗ 
ſchreven hebbe: | 
4 Waer aen qa [dit ]lefende 

fant bemercſten mijne we⸗ 
teit: 

— ——— 

| 
IE 

4 
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tenfchap in deſe verborgen⸗ Geeft in Chꝛiſto Jeſu onfen 

heut Cheiſti.) | Deere: 
anne: in andereeeutwen| re An den Swelcken wu 

Hinderen der menſchen Gebben de vrzumoedighent / 

niet en if bekent gemaeckt / eude den toegangh met ber: 

gelijckſe nu is geopenbaert trouien Dao? het geloove 

fijne henlige Apoſtelen ende | aen hem. 

Prapheten/ dan? den Geeft:| 13 Daeram bidde ict / dat 

6 [Namelick] dat be Hende⸗ [nu niet en vertraegt in mijz 

neu zjn mede-erfgenaemen/ ne verdzucktingen Goo? u / 
ende Lan ’t ſelbe lirhaem /|’t welck ik uwe heerlickhent. 

ende mede-deelgenaaten ſij⸗ 14 Om defe oazfalte bunge 

ner Belofte in Ehriſto doop) ick mijne Énteu tat den Vader 

het Euangelium : onſes Heeren Jeſu C hziti/ 

7 Waer ban ickt een Dienaer: 15 Unt welcken al het Dez 

geworden ben / nae de gave jflachte in De hemelen ende 

der genade Godts / die myop de aerde genagemt wort / 

megeben if nae de wercktinge| 16 Opdat hu u geue/ nae 

fijner kracht. ben rijckdom fijner heerlick— 

8 Mu de allerminſte van bent / met Éracht berftercktt 

aïte de Genlige is defe genade |te worden daag fjuen Geejt 
gegeven / om ander De Denz | in Den inwendigen mensche : 

Denen Daar het Euange-| 17 Opdat Chꝛiſtus door het 

lium te verkſtondigen Den , geloove in uwe Gerten Moor 

onnafpeurlicken rickdom [ue / ef gu inde Liefde gewor⸗ 

Chꝛiſti/ 
9 Ende alle te verlichten/ 
datfe mogen verftaen ] welt? 

ke de gemennſchap Der ere 
borgeñhent zu Die ban [alle] 
eeuüwen verborgen if ge— 
weeft in Gode/ Sucichie alie 
dingen gefchapen heeft daar 
Jeſum Chꝛeꝛiſtum. 
ro Op dat nu doa2 de ge⸗ 

mepnte Bekent nemarcckt 
worde den Overheden ende 
Ben Machten in den hemel de 
beelbuidige wijshent Boats : 
ir Nae het reuwige voor⸗ 

nemen / Dat hy gemaeckt 

teït / ende gegrandet zijt : 

18 Op dat gut ten ballen 

ſtondet begrijpen met alle De 

Beulige/ welſcke De Gaeette / 
ende Tengte / ende Diepte / 
ende hoogte 30 / 
19 Ende bekennen de liefde 

Chꝛiſti/ die be kenniſſe te 
boven gaet/ ap dat au Vere 

Luit wma2ttat alle de voſhent 

Godts. 
ao Hem nu die machtigt 
is / meer alé overvloedelick 

te doen boven al dat fun bide 
ben afte dencken / nac De 

ſtracht die ín ans werckt / 
Se er Dem 



Cap. 4. 

er Bem [fegge ick] 3u de 
heerlickhent in De gemenus 
te / daor Chriſtum Jeſum 
in alie geflachten tat alle 
eeuwighent/ Amen. 

Het 4. Capittel. 
O hidde ickt u ban / ick De 
gevangen ín ben Deere / 

dat gu wandelt weerdiglick 
der roepinge / met welcke 

gu geroepen zijt : 
Met alle ootmoebinkhent 
ende ſachtmoedighent / met 
lanckmoedighent / berd2az 
nende maſſtanderen in liefde : 
3 NU Geneerftigende te behou⸗ 
ben de eenighent des Geeſts 
daa? den bant des vredes. 
Exn lichaem is het / ende 
één Geeſt / gelückerwüs on 
aactt geroepen zijt tat ééne 
Gape uier beroepinge ; 
z Eén Heere / Één geloove/ 

én Daan: 

De Sendbzief Pauli 
de ſelve gock Die opne 

len/ op bat hu alle dingen 
vervullen faude 
rr Ende de ſeſve heeft nez 

geben ſommige tat Apoſte⸗ 

fen / ende ſommige tat 32207 
peten / ende fammige, tat 
Euangeliften / ende fammi- 
ge tot Herders eit Leevaers : 
re Cat de voſmaſtinge der 

heniigen / tot het werck Der 
kebieninge / tot opboulainge 
des Úchaemt Chꝛiſti. 
13 Cot bat tun alte ſullen 

famen tat de eenighent des 
geloofs ende Der ſtenniſſe Dek 
Soons Godts / tut eenen 
bolfkamenen man / tot de 
mate Der grootte der halz 
bent Chꝛiſti: 
I4 Op dat wu niet meer ſtin⸗ 
deren en ſouden zijn / die al 
be vloet beweegt ende oinge⸗ 

6 Eén Gott ende Pader ban voert warden met alien Mint 

aïte/ die Haer is boten alle / Her leere/ Doop de bedriege⸗ 

ende boor alle / ende ín u atie. | vpe der menfchen / Haa? arne 

7 Naer eirht-een Van ons liſtighent om liſtelick tot 

is be genade gegeven 
mate der gave Chaeiſti. 

nae de | dwalinge te beengen: 
15 Maer de waerheyt Gez 

3 Daeram ſegt hu/ UE trachtende in liefde / alleſins 

Gu opgevaren if in De hooge 
te/ Geeft hu be gevanckte⸗ 
niffe gevangen genomen / 
rude Geeft Den menfchen) 
naven gegeven. 
9 Pu dit / Hnis opgevaren/ 

wat ik ’t/ dan dat hun oactt 
verft is nedergedaelt in De 
neberfte Deelen ber aerde? 

ro Die nedergedaelt ik / ik 

fauben opwaſſen in hem die 
bet Hooft ik / [namelick] 
Chꝛiſtus: 

lichaem beguamelick tſa⸗ 

mengevoegt/ ende t'ſamen⸗ 
baftnemaeckt zijnde / daa: 
afte voegſelen der toeken: 
inge /nae de wercſtinge ban 
een megelicht deel in [fijne] 

ma 

16 Unt welcken Get geheel 

Ien 
is verre baven alle de heme⸗ 

an ñN —⸗ 



Cap. 5e 

mate / den wasdom Hek Lice 
haems beſtomt / tot ſijns ſelfs 

opbouwinge in De liefde. 

17 Ack ſegge dan Dit / ende 

betußge het ín den Deere / 

dat gt niet meer en wandelt 
getijcit als de andere Dender 

neu wandelen in de vdelhent 

hares gemoets / 
18 Verdunſtert in het ver⸗ 

ſtant / berbzeemt zijnde van 

het leven Godts / daag De au” 

weteudhent die in haer if / 

daar de verhardinge ares 
herten. 
19 Welke ongevoeligh gez 

worden zijnde / Gebben haer: 

ſelven obergegeben tot onz 
tuchtiahent / am alie ante nr 

| wigbept gierigiickt te bedzijz 
en. 
ao Doch nn en hebt Chaꝛi⸗ 

ftum aïfaa niet geleert: 
ar Andien gu maer hem gez 

hoort hebt / ende dao2 hem 
geleert zijt / gelückt de waer⸗ 

Heut in Jeſu if: 
aa [Te weten |ùat qu faudet 

afleggen / aengaende De voo⸗ 

rige wandelinge / den ouder 
_menfche/ die verdoazven wort 
daa? De begeerlickheden der 

verlendinge: 

nieu: waden in den geeſt 

wieg gemoets/ 
ap Ende den nieuwen men⸗ 
ſche aenboen / bie nae Godt 

apen is in ware recht- 
veerbinhentende henlinhent. 
25 Daeram legget af de 

aen Die van Epbefen. 

3 Énbe bat qu foudet ver⸗ h 

al. 207 

teugen / ende ſpeeſtet De 

waerhent een pegelicit met 

fijnen naeften : \uant Wu zijn 

malftanders leden. 

26 Wart toornigh/ ende 

en fandigt niet: De fanne el 

gae niet onder aber uwe 

tao2nigheut : 
27 Poth en geeft den dun⸗ 

bef geen plaetje. 
23 Die geſtolen Heeft) en 

ftetentet meer / maer arben⸗ 

be lieber / werckende Dat 

goet is met be Ganden/ op 

dat hu hebbe mede te Deelen 
heu genen die noot beeft. 
29 Geen vunle reden eu gae 

uut uwen Mant : maer {a 

daer eenige goede [reden] is 

tat nuttige ſtichtinge/ Ou 

bat fm genade geve Hier 
biefe haaren. 
zo Ende en bedzoeft Ben 

Henligen Geeft Godts niet / 

doe2 weirktengn verſegeltzijt 

tat den dagh der verloſſinge. 
gr Alle bitterbhent/ ende 

taanighent / ende grain 
fchap / ende geroen/ ende 

lafteringe / zu Wan u geweert / 
met alle boosheyt. 
ge Maer zijt teren malkanr 
deren goêdertieren/ barm— 

ertigh / vergevende mal— 

ſanderen/ gelücſterwijs vock 
Godt in Chꝛiſto ulieden ver⸗ 
geven heeft. 

Pet 5. Capittel. 
Ze dan navolgers 

Gabte / als geliefde 
kinderen ; 

53 2 Enz 



gei 5. 
a Ende wandelt in He lief⸗ 

de / gelijchteriuijg oock Cheri⸗ 
ſtus ang lief gehadt heeſt 
ende hemſelven boog ons 
heeft overgegeven tat EEn 
offerande ende een flacht- 
offer Gode / tot enen wel— 
riecſtenden reuck. 
3 Maer hoererne ende alle 

ourennighent / afte gierig— 
heut / en laet docſt onder u 
niet genaemt worden/ gez 
lijckerwijs het ben henligen 
betaemt : 
4 Pach aneerbaerhent / 

nach fot-geklap/ ofte nec 
ſterne / welcke niet en Geta: 
men; maer Geel meer Danck: 
fegginge: 
5 Want dit weet gn / dat 

geen hoereerder / ofte onrey⸗ 
ne/ ofte gierigaert / die een 
afgodendienaer is / erffeniffe | 
en heeft in het Koninckrijcke 
Chꝛiſti ende Godts. 
6 Dat u niemant en verleyn⸗ 

be met ndele woorden: want 
am deſe Dingen ſtomt de too2- 
ne Godts over de Kinderen |h 
der ongehoorſaemhenyt. 
7 So en zijt Dan Gare me⸗ 

degenooten niet, 
8 Want py waert eertüits 

dunſterniſſe / maer uu zijt Mt 
ticht in den Heere: andeit 
als Kinderen des lichte : 
9 APaut de mucht Des | 

Geeſts is in alle goedighent / 
ende rechtveerdighent/ enz 
De waerhent.) 
ro Bepzoebende wat ben 

De Sendbeief Pau: - 
Heere welbehagelickt zu. qd 
11 Ende en Hebt geen ge⸗ 

meunfchap met de auvrucht⸗ 
bare wercken Her Duuiterz 
niffe/ maer beftraftfe oock 
veel ver. | 
re Want Get gene Beumer 

ficlt ban haer gefchieti/crik 
ſchandelickt oactt te lengen: 
13 Maer alte deſedingen ban 
beticht beſtraft zünde / wor⸗ 
den openbaer. Want al dat 
openbaer maecſit/ is — | 
14 Daerom ſegt hu/ On 

waecſtt nn die flacpt / ed | 
ftaet op uut ben dooden /ende 
Ch2ꝛiſtus fal aver u lichten. 
Is Siet ban hae gu voor⸗ 

ſichtelickt wandelt: niet alg 
onwijſe / maer alé Suijfe : 
16 Den tijt untſtoopende/ 

dewijle de dagen hook zijn. 
17 Daerom en zijt niet 

oanverſtandigh / maer bers 
staet welcſte De futile deg Perez 
ten zu. 
18 Ene en wort niet bone 
ſten in wijn / waer in aber 
daet is/ maer wort verbvuit 
met den Geeſt: 
19 Speeſtende onder malz 

ſtanderen met pſalmen / en⸗ 
de loffannen / ende geeſtelic⸗ 
fe liedeſtens: fingende/ enz 
be pfalmenbe den Heere in 
uw herte: 
20 Dauckende alle tijt aber 

alle dingen Godt ende den 
Pader/ in den name onſes 
Heeren Jeſu Chzifti: | 
or Malſtanderen amber: 

az 



maer hu woedt het / ende onz 

foude Geuligh zjn en anbez 

 rvigpelicht. 

Cap. 6. 

engene maunnen anderda⸗ 
nia / gelijck den Deere: 

haaft des wüjfs/ nelijclt aack 

meute is: ende hu ig De 

ehjonder bef lichaems. 

mennte Cheiſto onderdar 

nig të / alfaa aackt be vzou⸗ 

en Gare engene mannen in 

alleg. 
25 Gu mannen het uwe 

endene beoutwen lief / gelijck 
aac Chriſtus be gemeunte 
ſiefgehadt Heeft / ende hem⸗ 
ſeluen voor haer heeft over⸗ 

gegeven: 
36 Op dat huſe henligen 

faude / [haer] gerenuint heb⸗ 

Hende met Get badt des wa⸗ 

ters door het woort: 
27 Op dat huſe hemſelven 

ſoude heerlick voozrſtellen / 

een gemeunte die geen vlecſkte 

ofte rimpel en heeft / ofte 

wet dergelijcſte / maer dat fi 

28 Aifoa zijn de mannen 

ſchuldigh hare engene vrou⸗ 
wentiefte hebben / gelick ha⸗ 
re engene lichamen. Die ſü⸗ 

rde tief heeft / 
bie Geeft hemſelven ief. 
29 Want niemant en heeft 

ant fijn engenvleeſch gehaet / 

aen die van Epheſen. 

danigh zijnde in de veeeſe 

God 
oa Gr vbrouwen weeft uwe 

oa Want de man ik Det 
> IE b fijnen Lader ende moeder 

ay Daerom gelijkt De ge⸗ 

rol. 200 

derhoudt het/ gelijckerwis 
oock de Heere de gemennte. 

go Want wu zijn leden ſjns 

lichaems / van ſijnen vlee⸗ 
ſche / ende banfijne beenen. 
gr Daeram faleen menſche 

Gerlaten / ende fat fn wüf 
aenbhangen : ende fm tiuee 
ſullen tat één vleeſch weſen. 
ze Deſe verborzgenhenut ik 

groot: dach ick ſegge (dit, 
fiende} op Thriſtum / ende 
ap De gemennte. 

3 Sa dan oock gulieden 

eirſt in 't buſonder / een gez 
gelick hebbe fijn ennen vrou⸗ 

{ve alſöo lief alg hemſelven: 
ende De vrzouwe [fie] dat (u 

den man vꝛeeſe. GE 5 
Het 6. Capittel. 

GS Kinderen zijt uwen 
ar ouderen gehoorſaem in 
gen Heere: want dat ig recht. 
o Eert uwen bader/ ende 
maeder/Het welck het eerſte 
gebodt if met een belofte /) 
3 Oy dat het u wel gae/ 

ende [dat] gu lange leeft op 
de aerde. 
4 Ende gu vaders en bere 

meckit uwe Kinderen niet tot 

toaane/ maer voedtſe op in 

be feevringe ende Lermanin: 

ge bes Beeren. 
z Gu Dienftknechten züt 

gebhoo2faem [uwen] Geeren 

nae den vleeſche / met vree⸗ 
fe ende beeven / in eenvou⸗ 

dighent uwes herten/ ge— 

lijcſt als Chꝛiſto. | 
S4 6 Jiet 



Cap. 6. De Senbzie pul aen bie van Epbefen, BEE. | 
6 Niet nae vogendienſt/ als hebbende/ ſtaende Gif ijven. 
menſchenbehagers / maer 
als dienſtknechten Chzifti/ 
doende den wijle Godts kan 
herten / 
7 Dienende met goetwil⸗ 

lighent den Deere / ende niet 
den menfchen-: 
8 Wetende dat ja wat goet 

een pegelickt gedaen fal Gehe 
ben/ hu dat felbe ban den 
Heere fal ontfangen / het zu 
dienſtknecht / het zu ane. 
9 Ende an heeten boet het 

ſelve bn haer/ nalatende de 
drenginge: als Die wetet dat 
aactt iu’ ſelfs Deere in de he⸗ 
meten íf/ ende [dat] geenfftueert des Geeft / 't Welck 
aenneminge Def perfaans bul if Godts woort: 
hem en ig. 
ro Voorders / mijne broe⸗ 
ders / wordet krachtind in 
den Deere / ende in De tercht 
te fijner macht. 
ri Bact aen de geheele wa⸗ 

penruſtinge Gaùté/op dat on 
ttannet ſtaen tenen de litige 
omlendingen Dek dunvels. 
12 Want tou en hebben den 

ſtrüjt niet tegen vieeſch ende 
Êlaet/ maer tenen de Over⸗ 
heden / tenen de Machten/ 
tegen de Gewelthebbers der 
werelt / ber dunſterniſſe deſer 
reuwe / tegen de geeſtelicke 
Dat in de lucht. 

Daerom neemt aen 
* ꝯnehreie wapenruſtinge 
Godts/ op dat ou ſtonnet 
wederſtaen in den booſen 
dagh/ ende alles verricht 

14 Staet dan / uwe tenben 
omgegordt hebbende met De 
waerheut / ende aengedaen 
hebbende de hazittuapen der 
gerechtighent:: 
15 Ende de aeten ge 

ſchaeut hebbende met hez 
rendthent des Euangeliums 
Dek vredes. 
16 Bosen al aengenomen 

hebbende den ſchilt des ger 
ldofs/ met welcken au-alle 
be Geringe pijlen des baûfen 
fuit konnen üntbluſſchen 
17 Ende neemt den helm 

der falinhent / ende Het 

RSF be hd: 

18 Met aïie biddinge ende | 
fmeecitinge/ biddende total: 
ter tijt in den geeft / endetat 
Get felbe makende met alle 
geduerinhent ende fimeec- 
kinne voor alle be henline: 
19 Ende voor mu / op dat 

mu Get woort gegevenworde 
in de openinge mijns monts 
met vrumoedighent / om de 
verborgenhent des Euange⸗ 
liums beſtent te maſten/ 
ec Waer vober iclt cen nez 

ſante hen in een keten/ op — 
dat ict in 'tfelbe vaumoede⸗ 
lic magh fpzeten/ gelijck _ 
mp Betacmt te ſpreſten. 
or Cube op dat oak on 
maogt Sueten t gene mpaen= _ 
gaet/ [ende] wat ict doe/ 
[dat] ales fal u Cuchicuê de 
geliefde broeder —— 

e 



Cap. 1. De Sendbz. Pauli aen de Philippenſ
en. Fol. 209 

twe dienaer in Ben heere be⸗ jeerften daal af tot nu LOE: 

tent en: Son 6 vBertrouwende Hit felue / 

ki welchken ickt tat gg Den welclſite Bat hu die in uren goet werck 

——— ennde tat u nez begounen Geeft / dar] vol⸗ 

founder Hebe / op Dat gu 
nſe faken foudet weten / 

eundigen fat tat op Den dant 

ente hu uwe Gerten ſoude 
Jeſu Chzifti: 
2 Gelijk het bun mu vecht ig 

v pe dat ick van u afie Hit gevoele / 

2 de zu den broederen 

en emet geloove / ban 

Gobt den Vader / ende den 

am Dat icſt in [mijn] herte 

houde/dat ou / beude im mijne 

Heere Jeſu Chꝛiſto. 
ay De genade [zy] met alle 

tanden / ende [in mijne | ere 

Be gene Bie onſen Deere Aer 

antwoordinge / ende bees: 

fum cheiſtum tief Gebben in 

tinge des Euangeliums / mt 

alte [fegge ick]/ mijner ge⸗ 

onverderflickhent. Amen. 

Ac ‘die. van Ephefen is gefchre- 

nabe mede-beelachtinh zijt. 

3 Want Godt ik mijn ge⸗ 

tunge/ hae feer ick begeerigh 

en an Romen, [ende geſon- Ben wac ualle / met innerlicke 

den] door Tychicum. 

De, Sendbrief des Apoftels 

PAULI aen de 

q 

| 

| 

| 

| 

| 

ban Godt anfen Vader / en” 

iitſchap't gebedt doende /) 

bewegingen Jeſu Chziſti. 

9 Ende dit bidde ick [Godt J/ 

PHILIPPENSEN. 

Pet Eerfte Cauittel 

gat uwe Liefde nogh meer cuz 
be meer overvloedigh wor⸗ 

aurus, ende Cimo⸗ 
theus / dienſtſtnechten 

Jeſu Chꝛiſti/ alle den 

ge in erſtenteniſſe / ende alie 

gevoelen: 

heuligen in Chriſto Jeſu die 

te vPhilippis zijn / met de 

ro Op dat gu beproevet de 

dingen bie[daer van verſchil⸗ 

Opſienders ende Diaſtenen: 
9 Genade zu u ende Leede 

fen / ap dat an oprecht zit / 

ende fander aenftaat te nee 

ven/ tot ben dagh Chäeiſti. 

ri Verbult metu2uchten der 

nerechtinhent / die daor Je⸗ 

fum Chriſtum zijn / tat heer” 

lickhent ende pzijs Gode. 
re Ende ickt wil dat ot 

{ueet/ broeders/ dat het gene 

aen mr [is gefchiet J meer tat 

bevoorderinge dek Euange⸗ 

liums geſtomen is: 

| | Ì 13 Yifo dat mijne handen in 

5 Ober uwe gemeunfchap Chriſto openbaer geworden 

aen hetSuangelnm van den zyn in ’tmantfche Hecht 
her: vs tao: S 5 hum, 

ge Hen Heere Jeſu Chzifta. 
3 Feit banciie mijnen Godt 

faa dickwüls als ict uwer 

ncſte/ 
4 tie tijt in allen mijnen 
gebede voor w allen / met 



huns / ende alten anderen: 
I4 Ende [dat] het meerder 

[deel] der b2oederen in den 
Heere Daag mijne handen 
hertrouwen geſtregen heh 
tende / overvloedelickter het 
juoo2t anbebzeejt Durven 
ſpreſten. 
15 Sommige pꝛeediſten dock 

wel Chriſtum daag nijt ende 
tnift / maer fammige oock 
dao? goetwillighent. 
16 ®' eene verktondigen 

wel Cheriſtum unt tiuiftine 
ge/ niet funberlickt/ men⸗ 
nende mijne Landen Gere 
Deucktinge tae te A2engen ; 
17 Doch defe unt Liefde / 

dewile (pt weten dat ictt tat 
verantwoordinge des Euanz 
geliums geſett ben. | 
rö Wat dan? Hachtang 

moet Chꝛiſtus op alferlen 
tuijfe / het 3u onder een deck⸗ 
fel/ het zu in der waerheut / 
verkondigt: ende daer in 
verblijde ich mu/ ja ictt fal 
mpg oackt berblijden. 
19 Want ick meet’ dat dit 

mu ter falinhent gedyen ſal 
boa? uw gebedt / ende toez 
beenginge Dek Geefts Jeſu 
Chꝛiſti / — 
20 Volgens mijne ernſtige 

verwachtinge ende hope / 
dat ick in geene fatte en fal 
befchaemt waden : maer 
[dat ] ín alle bemnoedighent / 
gelijck alle tijt / [alfoo ] oackt 
nu Chꝛiſtus fal groot gez 
maeckt worden in mijn lic⸗ 

De Sendberief Pauli 
haem / het 3u door het le⸗ 
ben/ het zu door be daat; 
21 Want het leven is mp 

Cheijtuf/ ende het ſterven 
is [my] gewin. 
22 Maer ofte leven in deu 
vleeſche / Get ſelve mp oor⸗ 
baerlick zu/ ende wat ick ver⸗ 
kieſen ſal en weet' ickt niet. 
23 Want icſt morde ban dez 

ſe twee gedrongen / hebben: 
de begeerte om ontbonden 
te worden / ende met Cheriſto 
te zijn: want [dat] is ſeer 
verre het beſte: det 
24 Maer in den vleeſche 

te blijuen/ if noodiger om 
uwment wille. 
25 Ende dit bertrouwe en⸗ 

De weet’ ich / Dat icht ſal blij⸗ 
ben / eñ met u afte fat ber blije 
ben tot uwer beboopderinge/ 
ende blijtſchap beg geloofd: 
26 Op dat uwe roem in 

Che2ꝛiſto Jeſu oberbioedinkh 
zu aen my / daa? mijne te⸗ 
geniwaozbigheut wederom 

u. 
27 Alleenlickt wandelt weer⸗ 
diglicſt den EGuangelio Chꝛi⸗ 
fti/ op Dat 't zu ickt home 
ende u ffe / 't zu icht afweſigh 
ben / ict han uwe falten 
maah Gaaren / dat nu ftaet 
in éénen aceft / met Eén gez 
maet geſamentlick ftrijbende 
doo2 het geloove des Euan- 
geliums : 
28 Ende dat au in geen 

dingh verſchricktt en wort 
van de gene die tegen — 

he 



_ Cap. 2. 

het tueictte Gaer Wel een be⸗ 

wüiß is des berderfs/ maer 

uber ſaligheut/ ende dat 
van Godt 
29 Want u is wat genade 

gegeven in De falke Ch2ifti / 

niet alteen in Gem te geloo⸗ 
ven / maer oock voor Gem 
te Wjden : KE 

30 Den ſelven ſtrijt heb⸗ 
bende / hoedanigen gu in 
mj n hebt / ende nu in 
mu hoort. 

| Het 2. Capittel. 
——— dan eenige ver⸗ 
Ltrooſtinge if in Cheꝛiſto/ 
indiender eenige trooſt if Der 
liefde / indiender venige Dez 

meunſchap is ded Geeſts/ 
indiender eenige innerlicke 
bewegingen ende ontfer— 
mingen zijn : 
a Sa berbuit mijne blijt⸗ 

fchap /Hat gu moogt eensge⸗ 
fint zijn / be ſelve liefde heb⸗ 
bende/ Lan Één gemoet / [en- 
de] ban één gevoelen zijnde. 

[En doet} geen dingh 
Haa? twiſtinge / ofte udele 
eere/ maer Hoo? ootmoe⸗ 
dighent achte de cen Den 
anderen untnemender Dan 
emfetven. 
4 Een negelick en ffe niet 
het ſjne / maer een Her 
elit [fie] aockt op ’t gene 
dat ber anderen is. 
5 Want dat gevoelen zu in 
u/t meldt oocſt in Chzijta 
J CARE 
6 Diem be geftalteniffe 

aen De Philippenſen. 

de tot Den daat / 

Fol. 210 

Godts zijnde / geenen roof 
neacht en heeft / Gode even” 
gelijcſt te zijn : 
7 Maer heeft hemſelven 

vernietigt / de geſtalteniſſe 
eens dienſtltnechts aengeno⸗ 
men hebbende / ſende] is den 
menfchen gelijckt gewozden: 
8 Ende in gedaente gevon⸗ 

gen als een menſche/ heeft 
bu hemſelven vernedert / 
gehoorſaem geworden zijn⸗ 

ja den 

baat def ſtruuces. 
9 Daerom Heeft hem oock 

Godt untermaten verhoogt / 

eude heeft hem eenen naem 
geneven/ welcke boven al— 

{eu naem is: 
ro Op bat ín ben name Je⸗ 

fu ſich ſaude bungen alle knie 

Ber gene die in Den hemel / 
ende bie op de aerde / ende 

die onder de aerde zijn : 
11 Ende alle tonge (oude 

belijden dat Jeſus Chziftus 
be Veere zu / tot heerlik: 
heut Godts def Daders. 

re Aifa Han/ Mijne ge— 
üefde / gelijck on alle tijt 

gehoorſaem geweeſt 3ĳt / 
niet als in mijne tegenwoor⸗ 
binhent alleen / maer Geel 
meer nu ín mijn afwefen / 
wercket uives ſelfs falighent 
met vreeſe ende beeven. 
13 Want het if Bodt hie 

inu wercktt bende Het wil— 
fen ende het Mercken / nae 
[fijn] welbehagen. 
14 Doet alte Dingen ſon— 

® 6 der 



Can, 2: 

ber murmureeren ende tez 
genſpreſten: Et SOD 0 
15 Opdat au moogt onbe⸗ 

rispelicſt ende oprecht zijn / 
kinderen Godts zijnde onz 
ftraffelictt in ’t midden Lan 
gen ſtrom ende verdraent nez 
ſlachte:ander welcſte aufchijz 
net als lichten in De wereſt: 
16 Voorhoudende het wmoort 
bes lſevens / mu tat eenen 
roem tegen den dagh dhzie 
fti/ dat ick niet te vergeefs 
en hebbe geloopen / noch 
te vergeefs gearbendt. 
17 Aa indien icſt aacht tot 

een derancſt-offer geoffert 
werde over de offerhande/ 
ende bedieninge uwes gez 
loofs/ fa verblijde ick mr / 
ende verblijde ma met u alle. 
18 Ende om dat ſelve ver⸗ 

blijdt gu u oackt / ende herz 
blüjdt oock ulieden met mu. 

19 Gude ick hope in den 
Deere Hefu/ Cimotheum 
haeft tot u te fenden: op 
Bat iclt oock welgemoedt 
magh zijn / als iclt uwe far 
ken ſal verſtaen Gebben. 
20 Want icſt en hebbe nie⸗ 
mant die even alſoo gemoedt 

is/ dewelcke oprechtelick 
uiter faften ſal beſorgen. 
21 ant ſu ſoecken alle het 

hare / niet 't gene Chzifti 
Jeſu if, 
22 Eñ un wetet fijne beproe⸗ 
vinge/ dat hu als een Kint 
(fijnen] bader/ met mu gez 
aient heeft in den Euangelio. 

De Seudbzrief Pauli 
23 Act hope dan twel defen 
van ftanden-aen te ſenden/ 
foo [haeft] als felt in mijne 
ſaſten ſal voozſien hebben: 
24 Pact). ict vertrauwe in 

ben deere / dat ick oack ſelve 
haeſt [tot u] komen fat 
25 Maer ickt Hebe noodigh 
geacht / tatutefenden Epa 
phꝛoditum mijnen broeder/ 
ende mede-arbender/ ende 
medeftrijder / ende uwen afz 
gefandenen/ ende bedienaer 
mijnes nootdzufts: 
26 Deluijle Gu ſeer begee⸗ 

righ was nae u alle/- ende 
feer beangſt was / om dat 
nu gehoort haddet dat Gu 
Éranck ma, 
27 Ende hu ik oock Kranckt 

geweeſt tat naebn de daat 5 
maer Godt heeft hem (ner 
antfermt: ende niet alleen fijz 
net/ maer oock mijner / ou 
Dat ict niet drzoefhent ou 
d2aeftent eu faude hebben. 
28 So hebbe icht dan hem te 

ſpordiger gefanden/ op dat 
nu hem ffende wederom u 
faudet verblijden/ ende ick 
te min faude droevigh zijn. 
29 Ontfaugt hem dan in 

den Deere/ met alie blijt— 
chan / ende houdt de fuickte 
in weerde. 
30 Want om Het werck 

Cheifti was hu tot naebu be 
daat gekomen / [fijn] eben 
niet achtende / op dat hu het 
nebeecht uwer bedieninge aen 
va vervullen faude. 5 

Act 



Cap. 3. 
Dd 

Bet 3. Capittel. 
Mielen / mijne broeders/ 
verblidt u ín Den Deere. 

De 'felve dingen aen u te 
ft en en is mu niet ver⸗ 
dietigh / ende het ië u ſeſter. 
o Siet op de honden / fiet 
op be quabe arbenders/ fiet 
op de berſnijdinge. 
Want tur zjn de Beſni⸗ 

binne / Yun Die Godt in den 
geeft dienen / ende in Chꝛiſto 
Jeſu roemen / ende niet in 
het bleeſch eu betrouwen: 
4 Woretuel ick hebbe / dat 

ict oock in het vleeſch bez 
trouwen mochte: Indien 
gement anders mennt te bez 

trautuen in het vleeſch / ick 
nogh meer: 
3 Wemeden ten achtiten 

hage / unt Bet geflachte 
Afraëtá / Lan De ſtamme 
Benjamin / een Hebzeer 
mat de Debzeen / nat de 
wet een Phariſeer: 
6 ae den ver cen vervol⸗ 

ger Der nemepnte: nae de 
rechtveerbinhent Die in De 
met is / zijnde anberispelictt. 
7 Macr ‘taene mu gewin 
was / dat hebbe icſt om Chai 
ſti wille ſchade gracht. 
8 La gewiſſelickt ict achte 

oackt alte dingen Schade te 
zjn/ om de untnementhenut 
der ſtemniſſe Chzifti Jeſu 
mijns Heeren: om iens wil⸗ 

le irſt alte die Dingen ſchade 
gerekent hebbe / ende achte 
die Deeckt te zijn / op dat ick 

aen de Philippenſen. Fol. 21 

Cheiſtum mage gewinnen / 
9 Ende in hem gevonden 
worde / niet hebbende mijne 
rechtveerdighent die unt de 
wet ië/ maer die door 't ge⸗ 
ldove Chꝛiſti is / [namelick] 
de rechtveerdighent die UIt 
Gadt if doo het geloove: 
ro Op dat ict hem Henne / 

ende de ſtracht fijner opſtan⸗ 
Dinge / cude de gemennfchap 
ſjns lüdens / fijne Haat gez 

ſjcſtformigh wordende: 
rr Of icſt renigſins moge 

framen tot de weder vpſtan⸗ 
dinge Der dooden. 
1e Piet dat ickt het alreede 

geſtregen hebbe / afte afreede 
Gafmaecttt ben: maer icſt ja⸗ 
ge daer na/ of icſt het voockt 
grijpen machte / daer toe 
ick an Cheifta Jeſu oock _ 
gearepen Gen. 
13 Broeders / icht en achte 

niet Dat ick ſelbe het genre: 
pen hebbe. | 
14 Maer één dingh [doe 

ick]/ vergetende ’t gene dat 
achter is / ende ſtrecſtende mj 
tat het gene dat vooren is/ 
jane icſt nae Get luit tat den 
prꝛijs der roepinge Godts/ die 
an baten if in Chꝛiſto Jeſu. 
15 Soo Gele dan als wy 

balmaeckt zijn / laet ons dit 
gevoelen + ende indien at 
net anderfing gevoelt/ vocſt 
dat falu Godt openbaren. 
16 Doch daer fun toe geſto⸗ 

menziju/ ſaet ans {daerinJnae- — 
ben felben regel wandelen / 

S 7 ° laet 



Cap. 4. De Sendbeief Pauli aen de Philippenfen. 
faet ons het felbe geboelen. gu [mijn] oprechte medege⸗ 
17 Weeft mede mijne na: [fel/ zijt befe [vrouwen] Gez 
volgers / bzoeders ende hulpiüh / die met mu ge- 
merclt op De gene Hie alfaa |ftreden helbben inden Euan- 
‘wandelen / gelijckt gn ons/gelia/ aockt met Clemens/ 
tat een voozbeelt helt. 
18 Want Leie ‘wandelen 

Landers]; ban dewelcſte ickt 
u dicſtmael gefent hebbe / enz 

ende de andere mijne mede- 
arbenders / welcker namen 
zijn in het boeck deg levens. 
4 Verblijdt w in ben eere 

de nu oock weenende ſegge / | alie tijt: mederom ſegge ickt / 
datje branden Des ſtrunces Verblijdt u. | 
Chꝛiſti zijn. 5 Uwe hefchendenhent 3u rg Welcker eunde is Het |aïte menfchen Gekent. De 
berderf / welckſter Godt is de 
bunck / ende [ welcker heer⸗ 

Veere ik naebu. 
6 Weeft in neen dingh Gez 

tictthent ig in Gare ſchande / ſorgt: maer laet uiue Wez 
dewelcſte aerdſche dingen 
bedenckten, | 
oo Maer anfe wandel is in 

he hemelen / maer uut up 
uactt den Saligmafter ver⸗ 
‘wachten / [namelick] den 
Heere Jeſum Chzijtum : 
er Die ons bernedert lic: 
aem veranderen ſal / op dat 
het ſelve gelijckfazmigh wor⸗ 
de ſjnen heerlicken lichame/ 
nae De werckinge waer door 
hu oock alle dingen hewſel⸗ 
ven ſtan onderwerpen. 

Het 4. Capittel. 
Odan / mijne geliefde en⸗ 
de ſeer gewenſchte broe⸗ 

ders / mijne blijtſchap ende 
ſtroone / ſtaet alfoa in den 
Heere / geliefde. 
a Acht vermane Euodiam/ 

ende icſt vermane Sunty— 

geerten in alef / baar bid— 
den ende fmeecken / met 
dancſtſegginge beftent wor⸗ 
den bn Godt. 
7 Ende de vrede Godts/ die 

alte verſtant te boven gaet / 
ſal uwe herten ende uwe ſin⸗ 
nen bewaren in Chꝛiſto Jeſu. 
8 Voorts / brꝛoeders/ al- 

wat waerachtigh if / al wat 
eerlicktis / al Wat rechtveer⸗ 
digh if / al wat reyun is/ al 
wat lieflickt if / af wat luel 
lundt / fa daer eenige deugt 
is/ ende fo daer eenige Tof 
is/ dat felbe Bedenckt. 
9 Hetgene qu oock geleert / 

ende ontfangen / ende gez 
haa2t / ende in mu geſien 
hebt / dat Doet: ende De Godt 
bes beedes fal met u zijn. 
ro Ende ickt ben graatelicht 

chen/ vat fn censgefint zijn verblijdt geweeſt in benee: 
in den Deere. 
3 Ende ick bidde oock u/ 

re / Dat ap uw eenmael we⸗ 
derom verwackert zijt om 

aen 



Cap. 1. De Sendlzief Pauliaende Coloſſenſen. Jol, 12 

aen mp te gebencken: waer) oberbloet: ict ben berbult 

aen gu oackt gedacht Hebt /| getwo2den / alg ick ban Epa: 

maer gu en hebt de gelegen: 

heut niet gehadt. 
rr iet dat ickt [dit] frage 

van megen gebzeckt : 
ick hebbe geleert bergenoegt 
te zijn in t gene icſt Gen. 
re Ende icſt weet’ vernedert 

te worden / ickt tweet” aaclt 
avervloet te hebben ; allefing 

ende in atten Gen ict ander: 

weſen / bende verſadigt te 

zijn / ende honger te lijden / 

bende overbloet te heben / 

ende gebzeckt te lijden. 
13 Acht vermagh alte Hin: 

gen doo Chriſtum die my 

kracht geeft. 
14 Nochtans hebt ou wel: 

gedaen/ Dat au met Mijne 

berd2ucktinge gemeunſchap 

gehadt hebt. fl 
15 Ende aoctt an Philippen: 

fen wetet / dat in het begin 

bef Euangeliums/ dae ick 
han Macredonien vertror— 
ſten ben / geene gemeynte 

mu [yet] medegedeelt heeft 

- tat rekteninge Lan uitgeef 

ende outfangh/ dan gualleen. 
16 Want docſt in Cheſſa⸗ 

lonica hebt gu my eenmael 
ende andermael geſonden 

tot noatd2uft. 

17 Riet Hat ick De gave 
faeckte/ maer ick faeckte De 
vaucht bie overvloedigh if « 7 

tat uwe reſteninge. 
18 Maer ict hebbe alles 

ontfangen / ende ict hebbe 

want 

phzodita ontfangen hebbe 
dat tan u [gefonden was] / 
Cals] eenen welriecktenden 
reuckt / een aengename offer: 
hande / Gade welbeljagelickt. 
19 Doch mijn Godt fal nae 

fijnen vijck bam vervullen afz 
te uwe nootdzuft / in heerlick: 
hent dao2 Chriſtum Jeſum. 
20 Onſen Bodt nu ende Paz 
ber zu de heerlickhent in alle 
eeuwighent. Amen. 
or Gzoetet alte henlige ín 

Cheriſto Jeſu. U groeten de 
beoederg Hie met my zijn. 
oo Alle de heylige groeten 

u / ende meeſt die ban het 
huus des Leners zijn. 
23 De genade ones Weeren 

Jeſu Chꝛiſti zu met u allen. 
Amen. — 

Aen de Philippenſen is gefchre- 
ven van Romen, (ende gefon- 
den} door Epaphroditum. 

De Sendbrief des Apoftels 
PAULI aen de 

COLOSSENSEN. 
Pet Eerfte Capittel, 
AULUS, ren Apoſtel 
Jeſu Cheꝛiſti / daoz den 
wille Godts/ ende Ci- 

motheus de broeder / 
2 Den henligen ende geloo⸗ 

vigen bzaederen in Chzifta / 
bie te Coloſſen zijn : Genade 

zu u ende pede ban Godt onz 

fen Wader / ende ben Heere 

Jeſu Chzifto. 
3 Vn 



Cay. r. 

3 Wu bancken den Godt 
ende Vader uufek Weeren 
Jeſu Ch2ifti/ altijt Laa u 
biddende: 
4 Alſo wy ban uw geloove 

in — Jeſu gehoort heb⸗ 
ben/ ende ban de liefde Hie 
Ei hebt] tat afie heuligen: 

Om be Gape die u wech— 
delen is in De hemelen / ban 
welcſte gn te hooren gehoort 
hebt / door het fuaot ber 
waerheyt ſuameuck des 
Euangeliumg : 
6 Det weick tot u geſtomen 

is/ gelijcit oockt inde geheele 
werelt : ende het brengt 
vrꝛuchten vaart / gelijck aactt 
ander u / van bien dagh af 
tat gu gehoort hebt / ende 
de genade Godtss in waer— 
heut beſtent hebt: 
7Gelüick mm vocſt geleert 
hebt van Epaphza onſen 
geliefden mededienſtknecht / 
dewelcſte een getrouw Diez 
naer Chꝛiſti is vooꝛ u 
8 Die ons vocſt berklaett 

heeft uwe liefde in den Geeft. 
9 Daerom vocſt uy / Lan 

dien dagh af bat tun het ge⸗ 
hoort hebben/ niet ap en 
houden voor u te bidden/ 
ende te Gegeeren Dat gu 
moogt vervult worden met 
be kenniffe van fijnen wille / 
in alle wijshent ende geer 
ftelictt berjtant : 
ro Op bat ou moogt wan⸗ 

delen weerdiglickt ben Deere 
tot alte Gelaentichthent / in 

De Sendhzief Pauli | 
alle goede wercken vruc 
dragende/ enbe tuaffenbe f 
de kenniffe Godts: 
rr Met alle ſtracht beſtrach⸗ 
tigt zijnde / nae de ſterckte 
fijner heerlicſkthent/ tat afie 
lijdſaemhent ende lanckmoe⸗ 
dighent met blijtſchap: 
12 Oanckende den Vader 

die ond beguaem gemaeckit 
heeft om deel [te hebben] ín 
eten der henligen in het 
icht: 
13 Die ong getrocken Geeft 

uut be macht Der duuſterni⸗ 
fe / ende obergefett heeft 
in het Koninckrüjcke dek 
Soons fijner liefde/ 
14 In den Welcften tun De 

verloſſinge hebben Hao? fijn 
Glaet / [nameliek] be berger 
kinne ber ſonden. 
15 Dewelcſte is het beelt 

des onſienlicſten Godts de 
eerſtgeboren aller creature. 
16 Want door hem ziju alle 

dingen gefchapen / die in de 
Gemeten ende Die op De aerde 
zün / die ffenlich en Die onſten⸗ 
licſt zin/het zu thrzoonen /het 
zu heerfchappnen / het zu 
Puerheden/ het zn Mach⸗ 
tensalfe dingen zijn door hem 
ende tat Gem geſchapen: 8. 
17 Ende huik voor alle din⸗ 
nen /ende afte binnen beſtaen 
te ſamen door hem. 
18 Ende Gu is het Hooft deg 

lichaems ſnamelick] Det ge⸗ 
meunte / hu die het Genin is⸗ 
de eerſtgeboren unt deu * 

en 
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epa Hiele Felt 
ven / ap Bat Duin alten bej 25 Welcker Bienaer cit ge” ft \fuopden ben vae de bedeelin⸗ eerfte faude zijn. 
19 Want. Het if [des Va-| ge Godts/ die mu gegeten 

— eteagen geweeſt / iß aen u/ om te vervullen 

dat in hem alle de volheut het woort Godts: 

woonen ſoaude:; 26 [Namelick] de verbozrz⸗ 
ao Enbe-bat hu daag hem genhent Bie verborgen ik 

vrede gemaeckt hebbende deweeſt van [alte] eeuwen 

aaa het bidet fijns ſruuces / eude van Calle] geflachten / 
daag hem [Legge ick J alie din⸗ maer nu geopenbaert is aen 

gen berfoenen faude tat hem: ſijue henligen / 
27 Nen wien Godt heeft 

{uitten beïtent matten / welſc⸗ 
ke daer zu De ricſtdom der 

ſelven / Het zu De dingen die 

heerlickheut Hefer verboz⸗— 

opde aerde / Get zu De Dingen 
bie in De hemelen zijn. 

Bes bert. —— been |denbent anber be Denbenen / tits berbzeemùt waert / en⸗ | E 
üte welcke is Chriſtus onder u/ 

ber hope der heerlickheyt: 
23 Den welcken un, ver” 

de vnanden Hoo het herz 
ftant / in de booſe wercken / 

ſtandigen / vermanende cen 
vegelitſt menſche / ende ſee⸗ 

uu oock verſoent / 

rende een vegelick menfche 

22 An het lichaems fijne 
vleeſchs / dao den baat / op 

in alle wjsheut / op dat lun 
ſouden cen negelictt menſche 

tat hr u faude heyligh ende 
eb eñ — 

elicſt voor hem ſtellen: nj 
hem —2 ſtellen in Chzijta 

Jeſu. 
og Waer toe ict oock ar⸗ 

23 Gndien gu maer blijft 

bende/ ſtrjdende nae fijne 

ín t gelaove gefondeert ende 
vaſt / ende niet beweegt en 

werckinge die in my fuerckt 
met ſtracht. 

wort ban De hope def Euan⸗ 
geliums / dat an gehaat 
Hebt / Get welcke gepzedickt 
is onder alle He creature die Het o. Capittel. 
onder den hemel is: Lan 't VA niek wil bat ua we⸗ 
welck ict Paulus een bier tet hae grooten ſtrijt 

naer geworden ben : ict baaz u hebbe / endeſ voor ] 

ag Die mn nu verblüde in de mene die te Laodicea zijn / 
mijn lijden vooru / ende ver⸗ ende faa beele als ‘er mijn 
vulle in mijn Wieefch De over⸗ aengeſicht in den vleeſche 

Wlijffeten ban de vberdruckin⸗ [niet en hebben geſien: 
meu Cheiſti/ boor fijn lic⸗ o- Op bat hare Gerten ver⸗ 

trooft mogen worden / ende 
ſu t'ſamengevoegt zijn ee 

ief⸗ 

haem / 't welck is De nez 
mennte: 



Cap. 2. 
liefbe/ ende [dat] tat alten 
rijckdom der volle berfe: 
kerthent def verſtants/ tat 
kenuiffe der verbazgenheyt 
Godts ende Hek Vaders enz 
de Cijzijti: 
3 An ben welcſten alle De 

fclhhatten Der Wwijghent ende 
der ſtenniſſe verborgen zijn. 
4 Ende dit ſegge ick/ op 

dat niet pemant uw en mis— 
(ende met beweegredenen 
die eenen fchijn Geen. 
5 Want heeel ict met het 

bieefchh ban [u] ben / noche 
tané beu ick met den meeft 
bu w/ mu verblijdende ende 
fiende uwe ordeninge / ende 
be vaſtighent uwes geloofs 
in Chꝛiſtum. | 
6 Belijck an dan Ch2ijtum 
Jeſum den Heere Geùt aen— 
genomen/ wandelt Jalſoo]— 
in hem: 
7 Gewoztelt ende opge—⸗ 

bouwt in hem / ende beves⸗ 
tigt in het geloove / gelijc⸗ 
kerwije ou geleert zijt/ 
oavervloedigh zijnde in het 
felve/ met danckfeaninge. 
8 Siet tae dat niemant u alg 
eenen roof en vervoere door 
Be Philoſophie / ende nele 
verlendinge / nae be overle: 

De Sendbeief Pauli 
maeckt / die het Hooft ia han 
alle Oberhent ende Macht: 
11 An welrſten gu dock bez 

ſneden zijt met een Beſnüde⸗ 
niffe bie fonder handen ger 
fchiet/ in de uuttreckinge 
des lichaems ber fanden des 
vleeſchs / dooz De Beſnüde⸗ 
niſſe Cheꝛiſti: 7 | 
12 Zijnde met hem begra⸗ 

ben iu Den Doop / in wele⸗ 
fen nm aactt met ſhem] op⸗ 
gewecktt zijt daoz het geloo⸗ 
ve Der werckinge Godts / 
die hem unt ben dooden op 
gewecſtt heeft. | 
13 Ende hu heeft u als gu 

Boat waert in de misdaden 
ende [in] de voorhunt uwes 
vleeſchs / mede levendigh gez 
maeckt met hem / alle [uwe] 
misdaden u bergebende : 
14 Untgewiſcht hebbende 

bet hantích2ift bat tegen ang 
mak in infettingen [beftaen- 
de}/ ’tSveickt [fegge ick] 
eeniger wijfe ons tegen tuag / 
ende heeft dat ſelbe unt het 
midden wechgenomen / het 
felbe aen het ſtruns gena— 
gelt hebbende : 
15 [Ende] De Overheden 

ende de Machten untgeto⸗ 
gen hebbende / heeft hu die 

beringe der menfchen/ nae de | in 't openbaer ten taane ges 
eerfte-beginfeten ber werelt / | ftelt / ende heeft daa2 het fel⸗ 
ende niet nae Ch2iftum. 
g Want in hem waant afz 

be aber haer getriumpheert. 
16 Dat u dan niemant en 

fe de volhent der Godtheyt oordeele in fpijfe ofte in 
tichamelick : — 
10 Ende au zijt in hem volſ⸗ 

beanck / ofte in het ſturk beg 
feeft[daegs ]/ ofte ber nieuwe 

maz 
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mane / afte der Sabbatten : Bet 3. Capittel. 

17 Wecke zijn een ſchadu⸗ [erin qr dan met Chzifta 
tue Der toeltamende Dingen ; |K opgewekt zijt / fa foeckt 
maer het lichaem / if Chriſti. de dingen die boven zijn / 
18 Dat [dan] niemant u en | daer Chꝛiſtus if fittende aen 

overheerſche nae fijnen title [be rechter[ hant] Godts: 

innebzighent ende dienft ber) o Bedenckt de dingen die 
Engelen / intredende ME) boven zijn / niet die op De 

mene huniet geften en heeft / aerde zijn. 

te vergeefs opoeblaſen zijn | 3 Want au züt gefto2ben / 

de Haar Get berftant ſjnes [ende um chen if met Chzi- 
vleeſchs: fta verborgen in Gode. 

10 het Hooft niet behan) 4 anneer [nu] Chꝛiſtus 

bende / uut Het welcke hetſal geopenbaert zijn / Die 

geheeie lichaein daag de t° far | ons leben is / dan fuit aack 

menboegfelen endet’ famen-|an met hem geopenbaert 
bindingen voorſien ende t° ſa⸗· worden in heerlickhent. 

mengeboegt zijnde/ oplvaft| 5 Doodet dan uwe eben 

met Sobbelicken wasdom. [die op de aerde zijn / [name- 

oo Gndien git dan met Chzi- [lick] Goererne / onrennig⸗ 

ſto be eerfte-beginfelen Der heut / [fchandelicke] bewe⸗ 

werelt zijt afgeſtorven Wwat|ginge / quade begeerlick: 

wast mn / gelijct of gu in de brit / ende de gierighent / 

werelt feefdet / met infettine |tuelcke if afgodendienſt. 

men Gelaft © 6 @m Suelche de toorne 

or [Namelick] en raeckt|Godté komt ober de kinde: 

niet / nach en fmaeckt niet / [ren der ongehoorſaemhent: 

noch en vaert niet aen: 7 In dewelckte oock an 

22 Weicte dingen alte bere eertijts hebt gewandelt / doe 

derven door hef gebrunchkt / gu in deſelve leefdet. 
fingevoert] nae be geboden| 8 Maer nu legt oock nt 

endeteeringen der menfchen: [bit allek af / Cnamelick ] 

23 Dewelcke Wet bebe gramfchap / too2ninhent / 

ben eenen [fchijn]reden Lan guaethent / lafteringe / bunt 

wij Hi ín engenwilligen | {peen unt uwen mant. 

[Godesjoienft / ende ne} 9 En liegt niet tegen mal- 
deighent / ende [in] Get lic⸗ |franderen / dewijle gu unt⸗ 
haem niet te ſparen / [doch] {gedaen hebt den ouden men⸗ 

en zijn niet in eenige weer⸗ ſche met fijne mercken : , 

be) [maer] tot berfabinge| ro Ende aengedaen Hebt 

beg vleeſchs. ben nieuwen (mentehe] bie 
| ers 



Can. 4. 
vernieuwt wort tat Rennigz 
fe/ nae Get evenbeelt des nez 
nen die hem gefchapen heeft: 
rr Waer in niet en is Grieck 

ende Jode / befnijbeniffe ende 
vooꝛhunt/ Barbare [ende ] 
Sutta / dienſtſtnecht [en- 

De Sendûzief Pauw 
ken/ [doet] het alles in ben 
name dek Geeren Hefu/ dance 
fende Godt ende den Dader 
dao2 hem, ih 
18 Ön bzoutwen zijt uwe 

engene mannen onderdaz 
nigh / nelijct het betaemt 

de] rape: maer Cheiſtus if [in den Deere. 
alles/ ende in affen. 
12 So dect dan aen/alé unt: 

19 Gu mannen hebt uwe 
beoutven lief / ende en wort 

verſtaärene Godts / heutige/|uiet verbittert tegen Haer. 
ende beminde / De innerlichte 
beweringen Der barmher— 
tighent/ gaedertievenbeut / 
ootmercdighent/ fachtmoez 
diaent / lſancſtmoedighent: 
13 Verdtagende malſtan— 

deren / ende vergevende 
een Deun anderen/ fa ner 
mant tenen nemant [eenige] 
Rlachte heeft: gelücſterwijs 
als Chꝛiſtus u vergeven 
heeft / [doet] aackt au aïfoo. 
14 Eri babsen bit alles [doet 

aen] De liefde/ dewelcke is 
De Gant Der voſmaeſttheyt. 
15 Ende De Wrede Godts 

heerfche in uwe herten / tot 
welcſten an vocſt geroepen 
zijt in één lichaem : ende 
werft danckbaer. 
16 Wet maart Chꝛiſti woo⸗ 

ne rückteelickt in u in alle wijs⸗ 
het: leert ende vermaent 
maïftanderen / met pſalmen 
ende lofſangen / ende geeſte— 
licſte liedeſtens / ſingende den 
Heere met aengengemheyt 
in uw herte. 
17 Ende af wat gn doet 
met woorden ofte met werc⸗ 

eo Gu kinderen zijt [uwen | 
ouderen gehoorſaem ‘in al- 
les: want dat if den Deere 
welbehagelickt. 
or Gn vaders/ en ternt 

uwe kinderen niet : op dat fn 
uiet moedelaaë en worden. 
ee Gn dienſtſtnechten zijt 

in alles gehhaazfaem [uwen ] 
Geeren nae den vleeſche /niet 
met oagendienften al men- 
ſchenbehagers/ maer met 
eenboudighent des herten / 
vꝛeeſende Godt. 
23 Endre al wat ap doet / dat 

doet van herten afs ben Deez 
te / ende niet den menfchen : 
24 Wetende dat mt ban den 

Deere fult ontfangen de bere 
geldinge der erffeniffe: Want 
nu dient den Deere Chzijto. 
25 Maer die onrecht doet / 

die fal het antecht dragen 
Bat Gu gedaen heeft: ende 
daer en ff meen uutneminge 
des verfaand. 

Det 4. Cagittel. 
GE Geeren daet [uwen] 

dienftinechten recht 
ende gelijck / metende * 

pack 



 peurr des woorts opent / om 

| BA de verborgenheut 

dienſtknecht in den Deere: 
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gack Bcn hebt 

u 

nabaë/ welckten acngaende 
qu bevelen ontfangen hebt: 
fa Gu tat u komt / ontfanat 
hem : 
rt Ende Jeſus geſegt Jus⸗ 
tus / welcke unt de beſni— 
deniſſe zijn: deſe alleen zijn 
[mijne] medre-arbenderk in 

het Konincktrücke Godts / 
die mu eeu Lertrooftinne 

geweeſt zijn. 
re U groet Epapheras / die 

uut De wie is / EEN dienſt⸗ 

mecht Chaifti/ alte tt ſtri⸗ 
bende voor u in de gebeden / 

op bat qu ftaen meugt Lal 

maeckt ende vollſtomen in 

alle ben wille Godts. 
13 Want ick gebe hemget uu 
geniffe dat Gu grooten nier 
heeft ater u /ende de gene Die 

in Faabicca zjn/ ende De 

gene die in Hierapolis zijn. 
14 U nraet Lucas de Me⸗ 

Dicijnmeefter/ De geliefde / 

ende Demas. 
15 Groet be broederen Die in - 
Laadicca zjn / ende Jaume 
phan / ende de gemeynte Die 
in fijn huns is. 

16 Ende wanneer Befe 
Sendbeief Gan u fat geleſen 
zijn / maeckt datſe oock in De 
gemegnte der Laodicenſen 
gelefen worde: ende dat 
docſt au Dien leeſt Hie unt 
Laadicea [gefchreven is]. 
17 Ende fent Vrchippa / 

Siet op De bedieninge die 
an aengenamen hebt in Den 
Heere / dat qu die vervullet. 

18 De 

in de hemelen. _ 
> Bo t tercht aen in het 

gebedt / ende fuacckt in ’t 

felue met danckfegninge : 
_q Bibende met eenen oock M 

vaoe ons / dat Godt ons de 

aiſti / om welckee ick vock 
gebonden ben: 
4 Op bat ick deſelve magh 
openbaren / gelijck ick moet 

ſpreſten. 
z Wandelt met wihent 
bu de gene Die bunten zijn / 

den beguamen titt untſtoo⸗ 

pende. 
6 Wu woogt zn alte tijt in 

aengenaembeunt / met faut 

beſprengt / opdat qu moogt 

weten hae gu eenen vege⸗ 

licken moet antwoorden. 
7 ite mijne ſalten fat u bez 

Bent maften Cuchicus de aes 
liefde broeder / ende getrou⸗ 
we dienger / ende mede— 

8 Den welckten ick tat den 
ſelven eunde tot u gefonden 
hebbe / op dat hp uwe ſaſten 
wete / ende uwe herten bere 
trooſte: 
g aMet Oneſimo den ge⸗ 
trautmen ende meliefden 

broeder / dewelcke unt de 
uwe is / fm ſullen u alles 
bekent matten Dat hier is: 

ro U groet Ariſtarchus 
mijn mebegebangen / ende 
Marcus De nebe Lan Bars 



Cap. r. 2. De A. Sendhzief Pauli 
18 De graeteniffe met mij | Gaedanige tun onder u gez 

ne hant Pauli. Gedenckt 
mijne banden. De genade 
zu met u. Amen. 
Aen de Coloffenfen is gefchre- 

ven van Romen, [ende ge- 
fonden] door Tychicum ende 
Onefimum, 

De Eerfte Sendbrief des 

Apoftels PAULI van de 

THESSALONICENSEN. 

Det Eerfte Capittel. 
AULUS, ende Silva— 
nus / ende Cimatheus/ 
aen de gemennte der 

Cheffatanicenjen / [welcke 
islin Gode den Vader / ende 
ben Veere Jeſu Chzifta : 

‚ Genade zi u ende Leede ban 
Gaat onjen Pader / ende den 
Peere Jeſu Chzifta. 
2 Wu dancken Godt aïtijt 

aber u alle/ / uwer gedachtigh 
zijnde in onfe gebeden: 
3 Zander ophouden gez 

denckende het werckt uwes 
geloofs/ ende den arbendt 
ber liefde / ende de verdraeg⸗ 
ſaemhent der hope op on— 
fen Heere Jeſum Chꝛiſtum/ 
tao onſen Godt ende Vader: 
4 Wetende / geliefde bzoe⸗ 

ders/ uwe berkiefinge ban 
Godt: 
5 Want ons Euangelium 

en is onder u niet alleen in 
woorden geweeſt / marr vorſt 
in kracht / ende in den Henli⸗ 
gen Geeſt / ende in vele verſe⸗ 
ſterthent: gelijck gu meet 

weeſt zijn om uwent wille. 
6 Ende qu zijt onfe naLalz 

gers geworden / ende Dek 

| 

Beeren/ Get waart aenges 
namen hebbende in bele verz 
Dzucftinne / met öblijtſchap 
dek Wenligen Greets : 
7 Allſo dat on Loarbeel- 

al 

! 

den gewozden zijt allen den | 
geldovigen in Macedonien 
ende Achajen. 
8 Want ban uw if Get woort 

deg Heeren luntbaer gewor⸗ 
ben uiet affeen ín Macedo⸗ 
nien ende Achajen/ maer 
oock in alle plaetfen is uw 
geloove/ dat [ey] op Godt 
[hebt]/ umtgegaen: fo dat 
fun niet ban naade en heben 
get [daer van] te ſpreſten. 
9 Want fn ſelve verkondi⸗ 

gen van oné hoedanigen inz 
gangh wutot u hebben / enz 
be hoe qu tot Godt bekeert 
zit ban Hen afgaden/ om 
ben levendigen ende waer— 
achtinen Godt te dienen: 
ro Ende ſijnen Sane unt de 

bemeten te verwachten / den 
welcſten hn unt den dooden 

| 

verweckt heeft/ [namelick] 
Jeſum / die ons verloſt van 
den toeſtamenden toon. 

Het 2. Capittel. 
Ant gu weet ſelbe/ 
broeders / onſen in⸗ 

gangh tot u / dat die niet 
noel en is geweeſt: 
a Maer hoewel uy te voo⸗ 

ten geleden Gadden/ ende 
doch 
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oackt ong fmaetbent aenge⸗ jbroeders / onfen arbent eur 

daen was / gelicht qu Weet / 
te ed is / fa Gebben tun 
[noc wdd bemmaedinteunt 

bruncſtt in onfen Bodt am 
| Pet Euangelium Godts tat 
ute ſpreſten ín Geel ſtrijts. 

_3 Want anfe bermaninge en 
ik wiet geweeſt uut verlen— 
dinge/ noch unt onrennig⸗ 
hemt/ nach met bedrogh: 
4 Maer gelijcht wn ban Godt 
beg2oeft zijn geweeſt / dat 
ang het Guangelium ſoude 
toebetroutut worden / alſoo 
fpzekten w / niet alg menz 
fchen behagende / maer Gode 
die anfe herten beproeft. 

5 Want Wren hebben nont 
met plummútrijctende woor⸗ 

den omgegaen / gelicht my 
weet / nach met [eenigh be⸗ 

decſtiſel ban gierighent: Godt 
is getunge. 
6 oct ſoeckende eere uut 
menfchen /nach ban u / noch 
ban andere: hoewel tuun [u] 
tat {aft Ronden zijn als Chꝛri⸗ 
fti Apoſtelen: 
7 Maer fun zijn vriende⸗ 

licht geweeſt in °t midden ban 
u/ gelück als een baefter ha⸗ 
te kinderen kſtoeſtert: 
8 Alſoo wuy / tut u ſeer ge⸗ 

negen zijnde / hebben u geer: 
ne willen mededeelen niet alz 
leen het Euangelium Godts/ 

de moente: Want nacht en- 
de dagh twerchtende / ap Dat 
tun niemant onder u en fau” 
den laſtigh zijn / hebben wy 
het Euangelium Godts on— 
der u mepzedickt. 
ro Gy zijt getungen / ende 

Gadt/ hoe henliglickt / ende 
rechtveerdelickt / ende onbe⸗ 
riëpelictt fun u/ die geloo—⸗ 
bet / geweeft zijn. 
rr Gelijcſt qu ‘eet Goe fun 

een pegelickt ban u/ alá een 
vader fijne Hinderen / bere 
maeuden eñ Lertroofteden / 
re Ende betungden dat Mt 

faubt wandelen weerdiglicſt 
Gode/ die u roept tat fijn Ko⸗ 
ninckrijck ende heerlickheyt. 
13 Daerom danciſten tut 

oock Godt ſonder ophou— 
den/ dat als an het woort 
der peediktinge Godts ban 
ang ontfangen hebt / nu dat 
aengenomen helt / niet [als ] 
ber menschen Wao2t/ maer 
(gelijcſt het waerlicſt is) [als ] 
Godts woort / Hat vock 
werkt in u die geloovet. 
14 ant um / beoeders / 
zt navolgers getvapden Der 
nemennten Öoùts/die in Ju⸗ 
Dea zijn/ in Chzꝛiſto Jeſu: 
beluijfe oock on het ſelve nee 
{eben het ban uwe engene 
medeburgers / gelijck alá ín 

maer oock anfe engene zie- van de Loden: 
fen / daerom bat an ons lief 
geworden waert. 

15 Welckte oocſt gedoodt 
Gebben den Heere Jeſum/ en⸗ 

9 Want mm vedenchktt /lhe Gare engene Propheten: 
eije 



gap. 5 De A. Sendigief Paul: 

ende ong Gebben vervolgt / Euangelio Cheiſti / om u te 
ende Gade niet en behagen / verſtercken/ ende ute bere 

endealle menfchen tegen zijn: 
16 Ende verhinderen ons 

te ſpreſten tat de Bendenen / 
dat fn ſaligh machten tua2- 
den; op Dat fm alie tijt hare 
fanden vervuüllen fouden. 
Ende He taan if oer haer 
gefkamen tat den eynde. 
17 Maer ‘nu / broeders/ 

ban uberooft geweeſt zijnde 
taaz een fleme wijle tüts/ 
nae het aengeſicht / niet nae 
bet Berte/ hebben ank 
te overvloediger beneerſtigt 
om ua aengeffcht te fien 
met groote begeerte. 
18 Daerom hebben wy wil⸗ 

ten tat u komen (immers icſt 
Paulus) eenmael ende an: 
germael/ maer de ſatanas 
Geeft ons Gelett ; | 
19 Want welcke ik anje 

Gape /. afte Glijtfchap/ ofte 
froone Dek roems? Én zijt 
an die vocſt niet voor onſen 
Deere Jeſu Chꝛeiſto in fijne 
toeſtomſte? 
oo Want an zijt onge heer⸗ 

lickhent ende blijtſchap. 

Het 3. Capittel. 
Aerom [defe begeerte | 

niet anger konnende 

berdzanen / hebben wugeer⸗ 
ne willen te Athenen alleen 
melaten worzden: 
2 Ende Gebben gefanden 
Cimatheum onfen beoeder / 
ende Goote dienaer/ende on⸗ 
fen mebe-arbepder in Den 

manen ban uw geloove: 
3 Op dat niemant beweegt 

en worde in deſe verdrucſktin⸗ 
gen. Want gu Weet feline / 
dat wu hier toe geſtelt zijn. 
4 Want oack Hoe lap by u 
waren / Goozfenden Wp u/ 
dat wu ſouden verdzucktt 
worden: gelijcſt aock geſchiet 
is / ende ou Weet het. | 
5 Daeram aark [defe be- 

geerte uiet fauger kannende 
gerdzagen / hebbe icht [hem ] 
gefanden om uw geloove te 
verſtaen: af niet miffchien de 
verſoecſter u ſoude verſocht 
Gebhen/ ende onſe achent 
udel faude weſen. 
6 Maer als Cimotheus nu 

van ulieden tat ons geſtomen 
was / ende ons De goede 
boodſchap gebracht hadde 
ban uw geloove ende liefde / 
enùe dat mt altijt goede ge— 
bachteniffe ban ons bebt / 
feer begeerigh zijnde om ong 
te fien/ gelijck lun aackt om 
uiteben : 
7 De fn wn daerom / broe⸗ 
gers / ober u in alle anfe ver⸗ 
rzuckinge ende naat Gers 

traaft geworden Hoo? uw 
geloove: 
8 Want nu leven wy / indien 

gn [vaft] ſtaet in ben Heere. 
9 Want wat danckſeggin⸗ 

ge ſtonnen wy Gode tat ver⸗ 
geldinge wedergeven Loo 
u/ van wegen afie de blijt⸗ 

| chay / 



Ed 

 averblaedelick biddende am 
wiu aengeficht te mogen fien / 
ende te volmaſten ’t gene 
aen uit geloove nekzeeckt 7 
rr Doch onfe Godt ende 

Vaker ſelbe / ende anfe Hee⸗ 
te Jeſus Chꝛeiſtus rechte 
anfen wegh tat uw. 
12 Ende be Heere vermeer⸗ 

dere u / ende make ſo] over— 
vloedigh in de liefde tegen 
malkanderen / eñ tenen alle/ 
gelijck tap vocſt zijn tegen u: 
13 Op dat hu uwe Gerten 

verſtercſte am onberispelick 
te zjn in henligmaſtinge/ 
Haa anfen Godt ende Va— 
der / in be toeftamfte onſes 
Heeren Jeſu Chꝛeiſti met ale 
ie fijne henlige. 

Det 4. Capittel. 

en be Cheſſalonicenſen. 
er mede tur ont) wete ſhn vat te beſitten in 

u tille verbljden heyligmaktinge ende vere: 
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Piet ín [quade] bewe— nfet Babt/- 
acht ende dagh ſeer ginge ber Geneertickthent / 

gelijck als de Dendenen Die 
Badt wiet en Kennen. 
6 Dat niemant fjnen broe⸗ 

Der en vertrede / nach en bez 
dzeiege in [fijne] handelinge : 
want be Deere fÉ een weeſter 
ofer alte befe/ gelijck lun u 
dock te vooren gefent / ende 
betunat hebben. 
7 Want Godt en heeft ond 

niet geroepen tot anrennig⸗ 
Ghett / maer tat henligma- 
inne. 
8 Sa dan die [dit] Gere 

werpt / dieen verwerpt geen 
mentche/ maer Godt/ die 
aackt fijnen Deulinen Geeft 
ín ans heeft gegeven. 
9 Van de Geoederlicke lief” 

de nu en het qu niet tan 
noode Dat ick u fchzjke: 

Vee Dan / Geoeders/| want on felbe zijt ban Godt 
Vv fun bidden ende verma— 

nen u in den Heere Tefu / 
elijcſt au ban ons ontfangen 

Beat / hoe nm moet wande—⸗ 
fen ende Gade behagen / dat 
mr [daer in] meer overvlſoe⸗ 
digh wozrt. 
2 Want ou wetet wat be⸗ 
velen lun u gegeven hebben 
aa Hen Heere Jeſum. 
Want dit ik de wille 
dts/ uwe henligmaſtinge: 

dat gt u onthoudt ban de 
boererne: 
4 Dat een pegelick ban u 

geleert am malſtanderen lief 
te heien. 
ro Want nu Doet oackt het 

ſelbe aen alte De b2oederen / 
die in neheel Macedonien 
zijn. Maer fun bermanen 
u/ beoederk/ bat yn meer 
overvloedigh wort: 
11 Ende dat on uw beneer— 

ſtigt ftille te 3ijn/ ende uwe 
engene dingen te doen / en— 
de te werckten met niue en- 
gene handen / gelijck tun u 
bevolen hebben: 
12 Op dat mt eerlickt wan⸗ 

C belt 



Cap. 5. De A. Sendbr. Pauli aen de Cheſſalonicenſen. 

belt bn De gene Die bunten 

zijn/ ende geenes Dings ban 
noade en hebbet. 
13 Darth / broeders / ichten 

tuil niet Dat gu onwetende 
zijt van de gene Hie ontſlapen 
zijn / opdat gu niet bedroeft 
en zt / gelijck als be andere 
gie geen Gape en Gebben. 
14 Want indien tun geloo⸗ 

ven dat Jeſus geſtorven ik / 

ende opgejtaen / alſoo fal 

nack Godt de gene Hie ontſla⸗ 

ven zjn in Aefu/ [weder-! 
Goengen met Gem. 
15 Want dat (eggen wu U 

door Get woort Hek Geeren / 
tat Sup Die levendigh over⸗ 

blijven ſullen tat de toeftam⸗ 
fte des Heeren / uiet en ſul⸗ 

fen voozkomen de gene Die 

ontſlapen zijn, f 
16 Want be Heere feite ſal 

met een geroep/ met De ſtem⸗ 

me gek Archannels, ende 
met be baſunne Goote neder: 
daten ban ben hemel: ende 
die in Chriſto geſtorven zijn / 
ſullen eerft apſtaen: 
17 Daer na tu die leuendigh 
avergekieben zijn / ſullen te 

ſamen met haer opgenomen 
worden in De wolckten / den 
Heere te memaete/ in De 

tucht: ende alſoo fullen wu 
altijt met ten Heere weſen. 
18 So dan / vertrooſt mal: 

anderen met deſe woorden. 

Pet 5. Cagittel, 
Mit van de tijden ende 

be gelegenheden / broe⸗ 

et cola UN 

ders/ en hebt ou niet van 
noode dat men u ſchrijve. 

wel / dat de dagh des Deez 
ren alſoo fal kamen / gelijck 
een dief in der nacht. 
3 Want anneer ſu ſullen 

fengen/ Het is vrede / ende 
fander gebaer: Han ſal een 

haeſtigh berberf haer over⸗ 
koamen/ gelijck de barens⸗ 
naat eene bebruchte [vrou- 
wed: ende ſyen ſullen't geene 
fine antvlieden. | 
4 Maer qu/ benederk/ an 

eu zt niet in dunſterniſſe / 

gat u bie dagh al een Dief 

faude Gevangen, 

z Gy zijt alte Kinderen Des 
lichts/eñ kinderen Dek daens: 

win eu zijn niet bes nachts / 
nar) der dunſterniſſe. 
6 Saen laet ons Dan niet 
ſlapen / gelijck alg de andere : 

maer laet ong waſten ende 

nuchtere zijn. 
7 Want die flapen/ flapen 

des nachts: ende Hie drzonc⸗ 

ten zjn / zijn des nachts 
droncken. 
9 Maer lun die Dek daegs 

zijn / laet ong nuchteren 
zijn / aengedaen hebbende de 

horſtwapen des geloofs / enz 

de der liefde / ende [tot eenen 

helm / de hope ber ſalighent. 
9 Want Godt en heeft ank 
ufet geftelt tat toorne / maer 

tot berkrijginge der ſalig⸗ 
heyt boor onfen Veere Aer 

fum CG2ifkum ’ Kl 
ro Die 

\ 

| 2 Wantau wetet ſelve feet | 
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ro Die Laa? ons geſtorven aa Onthoudt u ban alten 

is / op dat tuun /'t3n dat] fchijné Dek quaets. 
fun waken / 't zu dat lun 23 Ende de Godt dek veedes 
flapen/ te famen met hem ſelve hentineu geheel ende at: 
tegen ſouden. 
Ir Daerom bermaent mal: 
Fanderen / ende fticht d’ een 
ben anderen: gelijck uut 
nackt doet. 

12 Ende Wu bidden u/ 
beoerders / eritent de gene 
Die onder u arbenden/ ende 
uwe Voorſtanders zijn in den 
Deere / ende u bermanen : 
13 Ende achte feer heel 

in liefde / am hares uerchá 
uitte. Zijt beeedfaem onder 
malftanderen. 

I4 Ende tuun bidden u/ 
bꝛoeders / vermaent de onz 
neregelde / vertrooſt De 
ſtlennmoedige / anderfteunt 
he ſwackte/ zijt lancktmoe— 
digh tegen alle. 
15 Siet dat niemant quaet 

voorz quaet gemant en Herz 
gelde: maer jaegt alle tt 
het goede na/ fa tegen mals 
kanberen als tegen alie. 
16 Verblijdt u alle tijt, 

17 Biddet fander ophou⸗ 
den. d 

18 Banckt [Godt] in alles. 
Want bit is De mille Goûts 
in Chꝛiſto ober u. 

| * En bluſcht den Geeſt 
n 
— — de prophe⸗ 
EE 3 5 

| or Depzoeft alie Dingen: 
behoudt het goede, — 

— 

ende uwe geheel oprechte 
geeft / ende ziele/ ende Ïic- 
haem wozrde onberispelick 
bewaert in De toeſiomſte 
onſes Weeren Jeſu Chäeiſti. 
24 Hyu die u roept it getrou⸗ 
we / die het oock doen ſal. 
ne Beoeders / biddet boor 

ons. 
26 Geoetet alle He brꝛoeders 

met eenen henligen Hug, 
27 Ack beſweere wieden bu 

den Deere / dat deſe Send⸗ 
Gzief alie den Heuligen broe⸗ 
deren gelefen worde. 
28 De genade onſes Weer 

ren Jeſu Ch2ifti 3u met 
ulieden. Amen. 

De Eerfte Senabrief] aen de 
Theffalonicenfen is gefchre- 
ven van Athenen. 

De tweede Sendbrief des 

Apoftels PAULI aen de 

THESSALONICENSEN. - 
Det Eerfte Capittel 
AULUS, ende Silba— 
nué/ende Cimotheus/ 
aen De gemeunte der 

Cheffalanicenfen / [welcke 
is] in Gode onſen Pader /en- 
de den Deere Jeſu Chzifto : 
2 Genade zu u / ende bede 

tan Godt anfen Pader / ende 
den Deere Jeſu Chꝛiſto. 
3 Wu maeten Godt atie tijt 

dancken ober u/ borders / 
Ee gez 
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Cay. 2. 

gelück billickis / om Dat uw 
geloove ſeer waſt / ende [dat 
de fiefdc eenes wegelicken 

Gan u alle/ tegen malſtan— 

veren overvloedigh wort: 

4Alſo dat tun ſelve van u 
roemen ín De gemeynten 
Goats over vive leydſaem⸗ 
Gent ende geloove / in alie 
uwe vervoſgingen Ende herz 

_deucktingen die gu verdraegt. 

5 Een bewijs ban Godts 
rechtveerdigh dozdeel/ Op 
dat om weerdiogh geacht 
wordet des Koninckrüicke 
Godtée/ voor het welchſte 
au oock ſidet: 
6 Alſo het vecht ik bu Godt 

verdzuckinge te vergelden 
den genen Dieu verdrzuckten: 
7 Ende u die verdzruckt 

wort/ verguickinge met ons/ 
in de openbaringen des Hee⸗ 
ren Jefu ban den hemel met 
ve Engelen fijner kracht / 
3 Met vlammenden vnere/ 
weake deende ober De gene 
die Godt niet en kennen / eu⸗ 
de over De gene die ben Guan⸗ 
getioanfes Beeren JeſuChꝛi⸗ 
ſtiniet gehoorſaemen zijn : 

9 Dewelcke futen [tot] 
ftvaffe lijden het eeuwigh 

verderf / ban den aengefichte 
beg Heeren / ende Gan de 
heerlirſthent fijner ſterckte: 
ro Wanneer hu ſal gekto⸗ 

men zĳn om verheerlickt 
te worden in fijne henlige/ 
ende wonderbaer te worzden 
m ate die gelooven (obers 

De AA. Sendüzief Vault 

Jlder uik gelooft gewozden) 

Ee we Pe he Pr — 

mits ons getungeniſſe ane} 

in dien dagh. 
rr Waeram tun oock alz 

tĳt bidden Laazu/ dat onfe | 

Godt u Wweerdigh achte ber 
roepinge / ende vervulle alle 
Get welbehagen [ſjner Igoe⸗ 
dighent/ ende het Werckf 
des geſloofs met Éracht : 
re Op dat de naem onfesf 

Geeren Jeſu Chꝛiſti ber} 
heerlickt worde in u/ ende 
min Ghem/ nae de genade 
anfes Gants / ende des Heer 
ten Jeſu Ehzifti. | 

Pet o. Capittel. 
| te tun bidden u / broe⸗ 

ders / Daag de toeſtomſte 
onſes Weeren Jeſu Cheiſti/ 
ende änſe toevergaderinge 
tat hem / 
2 Dat nu niet haeſtelick 

beweegt en wort Han ver— 

ftant / ofte verſchzickt,/ 
nach boo? geeft / nach daa? 
woort / noch doo2 ſendbrief 
als ban ong Fsefchreven] / 

alg of de dagh Cheiſti aen⸗ 
ſtaende Ware. 
3 Dar u niemant en lets 

ende in eenigerlen Wife : 

ant [die en komt niet] ten 

zu bat eerft de afval gekko 

men zu / ende [dat] geopen⸗ 

baert zu de menſche der ſon⸗ 
de / de fone des verderfs/ 
4 Die Gem tegenſtelt end 

verheft boten al bat God 

wenaemt / ofte [als Godt] ge 

eert wort: aïfa dat hu in de 
Cem— 



Cap. 3. 
Cempel Godts alg een Godt 
ſal ſitten / hemſelven ver— 
toonende dat hu Godt is, 

5 En gedenckt gu niet / dat 
ich nogh byu zijnde / u deſe 
Dingen gefent hebbe? 
„6 Ende nu wat [hem] we—⸗ 
derhoudt weet qu / op dat hy 
geopenbaert worde te fijner 
eugener tijt. | 

7 Want be verborgenheyt 
ber onmerechtighent wozrt 
alreede gewzocht: alleen— 

licſt bie Gem nu wederhoudt/ 
[die fal hem wederhouden) 
tat dat hu unt het midden 
fat [wechgedaen] {ua2den. 
8 Ende alsdan fal de onge⸗ 

rechtine geopenbaert wor⸗ 
den / den welcken de Heere 
verdoen ſal Doa? den Geeft 
fijné manté/ ende te niete 
matten Daa2 de verſchijninge 
fijner taektomite : 
g [Hem, fegge ick ,] wienß 

toeſtomſte is nae de werr— 
ſtinge des fatané / in alle 
racht ende teeckenen/ en- 
be Manderen der leugen: 

ro Ende ín alle verlen— 
Dinne Der onrechtveerdig— 
heut in De gene Die verlo— 
ren gaen: Daer voor dat fu 
Be liefde Der waerhent niet 
aengenomen en hebben / am 
ſaligh te worden. 
11 Ende darrom ſal haer 

Godt ſenden eene Kracht der 
dwalinge / dat fn de ſeugen 

| fauden geldoven: 
| ta Ôp dat fm alie veroor⸗ 
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deelt worden Die dewaerheyt 
uiet gefaaft en hebben / maer 
een welbehagen hebben gez 
hadt in be ongerechtinheut. 
13 Maer ‘uu zijn fchuſdigh 

altijt Gade te danckten over 
u/ beoeders/ Die Gan den 
Heere bemint zijt / dot u Godt 
van Hen beginne „erktaren 
heeft tot falinhent / in hey— 
ligmaſtinge dek Geeſts/ en- 
De geloove der waerheyt: 
14 Waer toe Gu u geroepen 

Geeft door ans Euangelium / 
tot verſtrijginge der heere 
lickhent onſes Weeren Jeſu 
Chaꝛiſti. 
15 So dan/ broeders / ſtaet 

[vaft]/ ende houdt He inſet—⸗ 
tingen dieu geſleert zijn / het 
zr daag ons woort / het zu 
daa anfen Sendbreief. 
16 Ende anje Deere Jeſus 

Chꝛiſtus feïbe / ende onſe 
Godt ende Dader die ont 
heeft lief gehadt/ ende gez 
geben Heeft een eeuwige 
bertrooftinge / “side goede - 
Gape in genade / 
17 Vertrooſte uwe Gerten / 

ende verſtercke u in allen 
goeden woozde ende wercke. 

Det 3. Capittel. 
Voert, broeders/ bid⸗ 

det voor ons / op dat het 
woort Dek Beeren [lijnen] 
loop hebbe/ ende verheer— 
lickt Wwa2de gelijck ooch bn u: 
2 Ende op dat up monen 

verloſt worden ban de onge- 
fchickte ende booſe men 

E 3 fchen : 



Cap. 3. De UA. Seudiiz. Pauli aen be Cheſſalonicenſen. 
fchen: Want Get geloove en 
is niet aller. 
3 Maer be Heere ik Ger 

trouw / Hie u fat Gerfterr- 
Gen ende bewaren ban Den 
booſen. 
4 Ende Sup vertrouwen 

tan u in den Peere/ dat at 
het gene Xun u hebeelen / 
ark Daet/ ende Haen fuit, 

5 Doch He Veere verhte 
uwe Gerten tat De liefde 

Godts / ende tat de lijd 
faembent Chꝛiſti. 
6 Ende wu beveelen u / 
borders / in Den name on⸗ 
fe& Heeren Jeſu Thzifti / 
dat ou u onttrekt Gan een 
negelirſt broeder Die onge— 
regelt wandelt / ende niet 
nae de infettinge Hie hu ban 
ons outfangen beeft. 
z Want ou ſelve weet Goe 

men ang behoort na te vol⸗ 
gen: want at en hebben 
ans niet ongeregelt gedra⸗ 
nen ander u: 
8 Par uren hebben geen 

boet: br pemant gegeten 
boor niet/ maer in arbeyt 
ende moente/ nacht ende 
dagh Werckende : op dat 
Sun niet temant ban u en 
fauden laſtigh ziju : 
9 Piet Hat lun de macht 

met en heben / maer op 
gat mp ons felben u geben 
fauben [tot]een voorzbeelt/ 
am ang na te volgen. 
ro Want aart doe fun bu 

u waren / Gebben wu u Dit 

bevolen / dat ſo nemant niet 
en tuil wercken/ hu oactt 
niet en ete. 

rr Want Mu hooren Hat 
ſammige ander u ongeregelt 
wandelen / niet werckende/ 
maer ndele dingen doende. 
re Pach He faodanige bez | 

beelen ende vermanen Wp 
dooz anfen Meere Jeſum 
CBHziftum/ bat fn met ſtil⸗ 
Gent werckende haer engen 
taat eten. | 
13 Ende gu / beroeders/ 

en vertraegt niet in gaet te 
gaen. 
14 Saer indien pemant 

anfen Suoopde Hoog defen 
Brief [gefchreven}/ niet Gez | 
hoorſaem en is / teeckteut 
gien : ende en vermengt u 
niet met Gem / op Dat hu 
beſchaemt worzde: 
15 Ende en houdt [hem] 

niet als eenen vnant / maer 

bermaent [hem] als eenen 
b2aeder, Ra 
16 De Heere nu Dek vre⸗ 

beg ſelve geve u pede atie 
tijt / in aſſerlen wjſe. De 
Heere zu met u allen. 
17 De groeteniſſe met mijne 
Gant Pauli / Get welck if een 
teecken in een neder Sende 
bzief: alfaa fchzijbe ick. 
18 De genade onſes Der 

ren Jeſu Cheꝛiſti zu met u 
allen. Amen. 

De Tweede [Sendbricf] aen de 
Thesffalonicenfen is gefchre- 
ven van Athenen. 

De 



Apoftels PAULI aen 

TIMOTHEUM. 
Het Eerfte Capittel. 
ke AULUS, een Apoſtel 
| Jeſu Chꝛiſti / nae het 
| hevel Bodtt onſes Dar 
ligmalſters / ende des Heeren 
Aſu Cheiſti / [die] onfe hor 
pe [is ]/ f 
a Cimathea [mijnen] ap⸗ 

rechten fauein het geloove: 
genade / barmhertigheyt,/ 
rede zu u ban Godt onfen 
Pader / ende Chzifta Jeſu 
_anfen Weert. 

3 Gelijckt ict u vermaent 
hehe / dat on tat Epheſen 

ſoudt blijven / als icſt nae 
Macedonien reysde / Kép 
vermane ick het u nogh | op 

gat at ſommige öeveeſet 
geen andere [eere fe leeren: 

4 Pach haer te begeven 
tat fabelen / ende oneunde⸗ 

licke geflacht -rekeningen / 
welcke meer (twift]ozagen 
voortbrengen dan ftichtinge 
Goûts / die in het geloove if, 
5 Maer Get eunde Dek ge⸗ 

boats is liefde unt een reun 
herte / ende [uvt] een goede 
canfcientie/ ende [uyt] een 
angebennit geſoove. 
6 Pan dewelcſte fammige 
afgeweken zijnde / hebben 
haer getwendet tut nüelfp2e- 
Hinne: 
7 Willende Leeraers der 

Smet zijn / niet verſtaende | Veeren if 13 dvervloedigh 
— | 4 
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De Eerfte Sendbrief des noch wat fn feggen / nach 
wat fn beveſtigen. 
8 Doch tun weten Hat de 

wet goet ia / fa nemant die 
wettelickt gebzuncſit / 
9 Ende hn dit weet bat Den 

rechtheerdigen De wet niet 
en is geſett maer den onz 
nerechtigen ende den hal— 
fterrigen / den godtioafen 
ende Den fondaren / den onz 
heuligen ende ben omgodde⸗ 
lickten Den vadermoorders 
ende den moedermoorders/ 
den Doatflagers / 
ro Den hoereerders / bien 

die bp mannen liggen / Den 
menſchendieven / den leuge⸗ 
naerg / Ben mepneebigen / 
ende fo Daer Het anders De 
geſonde ieere tegen fé : 

rr Nae Get Cuangelium 
der heerlickhent des fali- 
nen Godtä/ dat mu toebe⸗ 
trouwt is. 
12 Ende icſt dancke hem Hie 

nut bekrachtigt heeft / Pname⸗ 
lick} Chꝛiſto Jeſu onſen Hee⸗ 
re/ dat hu mu getroum ge⸗— 
acht heeft/ [my] in de he- 
dieninge geftelt hebbende: 
13 Die ick te vooren een 

[Godts |fafteraer luaf/ ende 
een Gerbolger / ende een ver⸗ 
drucſter: maer mt is harm” 
hertinhent gefchiet / dewü⸗— 
teicht het onwetende gedaen 
hebbe ín [mijne] ondeloo⸗ 
bighent : | 
14 Doch de genade onfes 

ge: 
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Cay. 2. De A. Sendzief Pauli 

geweeſt / met geloove ende 
liefde / Die daer is in Chꝛi— 
ſto Jeſu. 
15 Dit ik een getrouw 

{uaa2t / ende aller aenuemin⸗ 
ge weerdigh / dat Chzijtus 
Jeſus in De werelt gekomen 
is om De fandaren faligh te 
matten / van Welcke ick de 
voornaemſte beu. 
16 Maer daerom is mu 

barmhertigheut mefchiet / 
op dat Jeſus Chꝛeꝛiſtus in 
mn / die De voornaemſte ben / 
afie [fijne ] lancſtmoedigheut 
foude Getaanen/ tat een 
voorbeelt Der mene Hie in 
hem gelooven ſullen ten eeuz 
tuigen eten. 
17 Den Koningh uu der 

geulen / den onberderflic— 
ſten / den onftenlicken / Den 
aïfeen wijfen Godt / zu eere 
ende Heerfickhent in alte 
eeuwigheut. Amen. 
18 Dit gebodt beveele ickt u/ 
(mijn) fane Cimatheë/ dat 
gt nae de prophetien bie tan 
u voorgegaen zijn / in deſel⸗ 
be ben goeden ſtrit ſtrüdet: 
19 Houdende het geloove/ 

ende een goede canfcientie / 
welckſte ſommine verſtooten 
hebbende / van het geloove 
ee geleden heb— 
en. 
ao Onder welcke if Dumez 
neug ende Nierander / die 
ickt Den fatan avergegeven 
hebbe / op dat ſy fouden lee⸗ 
ren niet [meer] te laſteren. 

Get 2. Capittel, 
| be vermane dan voozr alle 

dingen / dat gedaen worz⸗ 
den ſmeecſtingen / gebeden / 
voorbiddingen / danchſtſeg⸗ 
gingen voorz afie menſchen: 
a Voor Koningen/ ende 

alle diein hoogheyt zijn: op 
dat wu een geruit ende ftil 
teven fender magen in alle 
Godtſalighent / ende eer 
baerhent: 
3 Want dat ik moet ende 

aengenaem voor Godt an” 
fen Saliamaker / 
4 Welctke tuil bat alle mens 

fchen fatinh wozden/ ende 
tat fenniffe der waerheyt 
amen. 
5 Want daer is één Godt/ 

daer is oock één Middelaer 
Sodes ende der menfthen / 
be menſche Chꝛiſtus Jeſus: 
6 Die hewſelven gegebven 

heeft [tot Jeen rantſoen baar 
aïfen / [zijnde het getun⸗ 
geniſſe tat fijner tit : 
7 Waer toe ichi gefteit ken 

een Peediſter ende Apoſtel/ 
(ick ſegge de Wwaerhent in 
€hzifto/ icht en liege niet /) 
een Ceeraer der Henbenen / 
in gelaobe ende waerhent. 
8 Acht wil dan datde man⸗ 

nen bidden in alte plaetfen / 
apbeffende henlige handen 
fander taan ende twiſtinge. 
9 Desgelijcſts vocſt bat De 
vꝛouwen in een eerbaer ge⸗ 
waet / met ſchaemte ende ma⸗ 
tighent haerſelven — 

ren 
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—* 3 rsr 
niet in vechtingen 

| — —— afte gout/ nf” 
te peer ga / ofte Koftelicke 
_Kieeding 

Io Peer t weich De br2ou⸗ 
wen Hetaemt Hie de Godt 
murb tindent t belüden) door 
—— 
— e, late haer 

en inftiihent / in alle ou⸗ 
berdanigtent. 
12 Doch icſt en late De bzou⸗ 

ue niet toe datfe leere / noch 
ager den man heerſche / maer 
[wil] datfe in (tilbhent zu. 
13 Want Adam is eerft De | 
—— daer na Eba. 

14 Ende Adam en is niet 
—— geworden: maer De 
vrꝛouwe verleudt zijnde is in 
avertredinge geweeſt. 
15 Dach fa fat ſaligh wor⸗ 

den in kinderen te baren / fa 
fm blijft in het gelaoove/ ende 

„aen Cimotheum. Fol. 221 

eren * geen vechter/ 
niet geitgierigh 
4 Die fijn engen huns wel 

regeert / [fijne] kinderen in 
anderdanighent houdende / 
met alie ſtemmighent: 
5 (bant fa pemant fijn 

engen. huns niet en weet 
te regeeren hoe fal hu voor 
de gemepnte Godts fo2ge 
dragen?) 
6 Geen nieuweiingh/ op 

dat hu niet opgeblafen en 
mode / ende in het oordeel 
dek dunbels en Galle. 
7 Ende hu moet oarkt een 

goet getungeniſſe hebben 
gan De gene die bunten zijn / 
op Hat hu niet en Galle in 
fmaethent / ende [in] den 
Haise des dunveſs. 
8 De Diakenen insgelijckẽ 

[moeten ] eerrbaer [zijn / 
niet tweetonginh / niet Die 

liefde / ende heniigmakinge/ | Baer tat veel tin begeven / 
met matighent. 

Het 3. Capittel 
At is een 

geen vunlgewinſoecſters: 
9 Houdende de verborgen⸗ 

getrout [bent des geloofs in een terne 
‘wont / So nemant ſconſcientie. 

tot rené Opſienders amut Io Ende Hat deſe oock eerſt 
tuft heeft / die begeert een | bep2oeft ma2den/ ſende) dat⸗ 
treflick merck. fe Daer na Dienen / fa fu on” 
„2 Een Onffender dan maet beſtraffelick zijn. 
onberispelick ziju / ééner 11 De vrouwen insgelijcks 
vrouwen man / wackter/ ſmoeten] eerbaer [zijn] / 
matigh / eerbaer / geernefgeen laſtereſſen / wacker/ 
herbergende / beguaem om 
te leeren: 
3 Niet genegen tat den 
tuijn / geen ſmijter / geen 

vunlgewinſoecker: maer be⸗ 

getrouw in alles. 
12 Dat de Diaſtenen Ééner 

vrꝛouwen mannen zijn / die 
Chare) Hinderen ende hare 
engene hunfen wel regeeren. 

TC 5 13 Want 
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Cap. 4. De A. Sendbeief Pauli 

13 Want die Wel gedientjfen te onthouden die Godt 
Gebben Gerfrijgen haerfel- | gefchapen heeft tat nuttinge 
gen eenen goeden opgangh /| met banckfegginge / voor De 
ende Gele b2umoedighent in geloovige / ende die de waer⸗ 
het geloove / 't welck if in heyt hebben bekſtent. 

Thꝛiſto Jeſu. 4 Want alte ſchepſel Godts 
14 Defe dingen ſchrüve ick | is goet / ende Daer en is niet 

u/ hopende feer haeſt tat u} verwozpelickt/ met danck— 
tekomen: ſegginge genamen zijnde. j 

15 Maer fa ick Gertoeve/| 5 Want Het maat gehenligt 
ay dat gu meugt weten Goe | doop Get woort Godts / ende 

koi 

men inhet huus Godts moet 
berkeeren / Get welcke is 
de gemente des febenden 
Gadté/ een pilaet ende bag: 
tighent ber Waerhent. 
16 Ende hunten alte twif⸗ 
fel be verborgenheut der 
Godtfalinhent is groot: 
Godt is geopenbaert in den 
vleeſche/ if gerechtveerdigt 
in ben Geeſt/ if geffen ban 
be Engelen / is gepzedicſtt 
ander De Wendenen/ is Dez 
looft ín de werelt / is opge: 
namen in heerlickheyt. 

Het 4. Capittel. 
Dt de Geeft feat dun⸗ 

Belick/ dat in be laetſte 
tijden fammige ſullen afval: 
fen van het gelaabe/ haer 
begevende tat verlendende 
geeften/ ende leeringen Der 
dunvelſen / . 
2 Daar gevennſthent der 

feugenfvaciters / hebbende 
_ hare engene canfcientie [als | 
met een Geand-ufer toege⸗ 
ſchroeut/ 
3Verbiedende te houwelic⸗ 

ken/ [gebiedende] van ſpij⸗ 

[door] het gebedt. 
6 Als on deſe Dingen den 
Goederen voorſtelt / fa fuit 
nu een goet Dienaer Jeſu 
Ehzifti zijn / opgevoedt in de 
woorden Hek nelonfs/ ende 
der goede Teere / welcke ou 
achtervolgt helt. 
7 Maer verwerpt He on⸗ 

godtlicke ende oudtwifſche 
fabelen: ende oefent uſel⸗ 
ben tot Godtſalighent. 
8 Want de lichamelicke aefz 

feninge if tat wennigh nut: 
maer de Godtſalighent is tot 
afte dingen nut / hebbende de 
belofte des tegenwoordigen / 
eñ des toekomenden leben. 
9 Dit is een getrouw 

woort/ ende aller aenne— 
minge weerdigh. 
ro Want Hier tar arbenden 

{uu aack/ ende worden gez 
fmabigt/ om dat wu gehoopt 
hebben op Den Tebenden 
Godt / Hie een Behouder ik 
aller menſchen / [maer] aller: 
meeſt der geloobige. 
ir Beveelt deſe dingen/ 

ende leertſe. 

… 

re Mies 
Ä 

& 
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i2 Niemant en verachte ſende aengenaem Lao? Godt. 

uwe jouctthent: maer zĳt| 5 Die nu waerlick Veduwe 
een voorbeelt der geloovige / is / ende alleen gelaten / die 
ju ben woorde / in wandel / hoopt op Gaùt/ ende kijft in 
in liefde / in Den geeft / in ge⸗ ſmeerckingen ende geheten 

Taobe/ in renninhent. nacht ende dagh. 
13 Houdt aen fu 'tlefen/| G Maer die haren welluſt 
int germanen / in ’tleeren/ [volgt / Hie is iebende qez 
tat bat icſt ſtome. ſto 2uen. 
14 En verſuumt De gabel > Ende brveelt bit / op dat 

niet die in uik / Die u gege— 
„hen if Doo2 De propbetie / 
met aplenginge der handen 

des Ouderlingsfchaud. 

fn onberispelickt zijn. 
8 Darch fa nemant de fijne / 

ende voorznamelickt [fijne] 
hunsgenooten niet en Gete 

15 Bedenckt deſe Dingen / | faant/ Hie Heeft Get geloove 
weeſt hier ín [befigh]: op 
dat uw toenemen openbaer 
zu in alten. 
16 Get acht op ufelben/ 

ende op de leere: volherdt in 

verloochent / eude is erger 
dan een angeloobvige. 
9 Dat een Weduwe geſtoren 

ma2de niet minder Dan ban 
tfeftinh jaren / welckſte ééneé 

Befen. Want dat doende fuit mans b20uwe geweeſt 3u: 

an ende uſelven behouden / 
_eude Die u hooren. 

Het 5. Capittel. 
Enen duden [man] en 

ro Getungeniſſe hebbende 
ban goede wercken: fa fn kin⸗ 
deren opgevoedt heeft / fa ft 
[geerne] heeft geherbergt / fa 

beftraft niet hardelicht/ | fn der Geniigen boeten heeft 
maer bermaent [hem] al gewaſſchen / fo fm ben ver— 
geenen hater: De jonge/ als 

baerorders: 
2 Deodude [vrouwen] / als 
moeders / De jaune / als ſus⸗ 
ters / in alie rermighent. 
3 Eert de weduwen / Hie 
waerlick weduwen zijn. 
Maer fo eenige weduwe 

kinderen heeft / afte ſtints⸗ 
ſtinderen / dat die leeren eerſt 
aen haer engen huns Godt⸗ 
ſalighent aeffenen / ende ben 
booz-ouderen wedervergel⸗ 

dinge boen, Want dat ik goet 

druckten genoegjame hulpe 
nedaen heeft / fo fp alle goet 
werck nagetracht heeft. 
rr Maer de jonge wedu— 

men en neemt niet aen : Want 
afs fn weeldrigh geworden 
zijn tenen Chꝛiſtum / fa wil⸗ 
len ſn houwelicken: 
re Hebbende [haer aordeel 
am dat fn [haer J eerſte geloo⸗ 
be hebben te niete gedaen. 
13 Ende met eenen Dock 

feeren ſu ledigh omgaen bu 
de hunſen: ende zijn niet 

€ 6 _ al⸗ 



| De q. Seudbeief Pau … 

affeen tebiah/ maer dock jende ben Heere Jeſu Chai 
flapachtiah /ente pele din⸗ ſta / ende De vutberkorene 
gen doende / 
gene niet en betaemt. 
14 Ach wil 

ge ſweduwen] houwelicken / toegenegenheyt. 

ſinderen teelen/ Get hunk 
tegeeren/ geen oorſaſte Wan 
lafteringe aen De wederpar⸗ 
tre en ween. 
15 Want eenige hebben 

haer alreede afgewendt ach⸗ 
ter den ſatan. 
16 Sa eenigh geloovigh 

Cman |/ afte gelaaige [vrou- 
we] weduwen heeft / Dat Die 
haer genoegſame Hulpe doe / 
ende dat de gemennte niet 

beſwaert en worde / op Dat 
fn De gene Die waerlickt we— 
duwen zjn genoegſame hul⸗ 
pe doen magh. | 
17 Dat be Ouderlingen Die 

wet regeeren dobbeler PETE 

weerdinh geacht Wwazden / 
voornemelick Die arbeyden 
in het woort ende ſeere. 
18 Want de Sch2ift fent/ 

Eenen dorſchenden oſſe en 
ſult gu niet munlbanden. 
Ende/ De arbender ik ſü— 
nen foon weerdigh. 
19 Cegen eenen Ouder: 

lingh eu neemt geen beſchul⸗ 
dinge aen / anderg Dan onz 
ber twee ofte drie getungen. 
oo Die ſondigen / beſtraft 

ín tegenwoordighent ban 
alle/ ap dat dock De andere 
vzeeſe magen hebben. 
21 Ack betunge voor Godt/ 

22 Enlegt meinant haeſte⸗ 
lickt de handen op / noch en 

ſprekende ’t| Engelen / dat gu deſe dingen 
jonderhoudt (onder Laag 

ban datde jan-|oogdeel/ niet doende nae 

hebt geen gemennſchap aen — 
anderer ſonden: Gevaert 
uſelven vern. 
23 En Deinckt niet langer 

mater [alleen]/ maer gez 
bzuuckt een wennigh tuijn / 
am ute mage / ende uwe 
menintuldige ſwackheden. 
24 Pan fammige menſchen 

zijn be fanden te vooren 
openbaer / ende gaen voo— 
ren tat [hare] veroordeelen⸗ 
ge: ende ín ſommige oock 
volgen ft na. 
25 Desgelijcks oock He goe⸗ 
De wercken zijn te vooren 

— 

openbaer: ende Daer 't an⸗ 
ders mede gelegen is/ en ſton⸗ 
nen niet verborgen worden. 

Det. 6. Capittel. 
DS dienſtſtnechten ſoo bez 

J le als'er onder Get jock 
zijn / ſullen hare heeren aller 
eere weerdigh achten : op 
datde name Godts / ende De 
leere niet gelaſtert en worde. 
2 Ende die geloovige hee⸗ 

ten hebben / en ſullenſe niet 
bevrachten / om datſe brꝛoe⸗ 
Herk zjn: maer fuilenfe te 
meer Hienen om dat fp ne 
loavigh ende getieft zijn /_ 
als die deſer Meidaet mede- 

deel | 
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en meet niet / maer hu raeft 

_famt nijt / twiſt / laſterin⸗ 
gen / quade nadencktingen / 

is cen graat gewin met 

daer mede vergenoegt zijn. 

Ee WE7 
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peelachtiah zijn. Leert en-|hende zijn afgebiuaelt Lan 

be vermäent deſe Dingen. De geloove / ende heben 

3 Gndien pemant een ande: aerfelsen met Gete fmerten 

reteere teert / ende niet oer doorſteken. 

gen en amt met de gefande| ir Maer DU / o menfche 

woorden onſes Weeren Jeſu Godts / vliedt deſe dingen; 

Chꝛeiſti / ende met De leere ende jaegt na gerechtighent / 

die nae de Godtſaligheyt is / Godtſalighent / geloove / 

4 Die is opgeblafen / ende [liefde / Wbfaembent / facht= 

moedigheyt. 
12 Strijdt den goeden ſtrijt 

des deloofs / grijpt nae het 

eeuwige leven / tat het welc⸗ 
Ke gu oock geroepen zijt / enz 

dede goede Gelijdeniffe bele: 

den hebt boog bele getungen. 

13 Ick beveele u voor Godt 
bie alle dingh levendigh 

maeckt / ende [voor] Cheifto 
efu/ bie onder Pontia Pi 
{ata de noede belijbeniffe bez 

tungt heeft : 
14 Pat audit gebodt hou⸗ 

det/ onbeblecht [ende] onz 

berispelickt/ tat op De ver— 

fchjninge anfes Heeren Je— 

fu Chꝛiſti: 
15 Welke tot fijner tjt 

vertoonen ſal be falige ende 

alleen machtige Deere / De 

Koningh der Koningen / enz 
be Heere der heeren : 
16 Die aïleen onſterflick⸗ 

heut Heeft / ende een ontoe⸗ 

ganckelick licht betoont: 

ben welcken geen menfche 

geften en heeft / noch fien en 

fan: welcken 3u eere / ende 

eeuwige Fracht. men. 

17 ®en rücken in defe te- 

eenn werelt beveelt 

7 

antrent ſtwiſt vaagen ende 

woozdenſtrijt: uut welchſte 

5 Verkeerde kraſteelingen 
van menſchen die een ver— 
dorven verſtant hebben / en⸗ 

de van de waerhent berooft 
zijn / mennende dat de Godt⸗ 
falighent een gewin 30. 

Wijckt af Lan De ſulcke. 
6 Dar de Godrtfalighent 

bergenneginge. 
7 Want tupen Gebben niets 

in de werelt geb2acht / het is 
apenbaer dat My ooctt niet En 
Kannen pet daer uutd2agen. 
8 ager als wu voedſel enz 

de decktſel hebben / wy ſullen 

9 Doch die rijck willen wor⸗ 
den / vallen in verſoeckinge 
ende Lin] ben ſtrickt / ende [in | 

bete dwaſe ende ſchadelicke 
begeerlickheden / welcke De 
menfchen doen verſincken in 
berderf ende ondergangh. 
‚zo Pant de geltgierighent 
is een wortel van alie quaet: 
tat welcke ſommige luft heb⸗ en 

5 a 
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Cay. J. | De AA. Sendüzief Pauli 
dat fu niet haogmoedigh en, o Cimothea [mijnen] gez 4 
zijn/noch [hare] hope en ſtel⸗ (fefben fone : genade / barm- 
fen op De angeſtadighent des hertinhent / Weede zu [u] ban 
rijckdams / maer op den le⸗ Godt den Vader / ende Ch2ie 
senden Gadt/ die ans alle 
ingen rückelick verleent 
am te genieten : 
18 Dat fit weldadigh zijn / 

rijcke worden in roede werr⸗ 
ſen/ geerne mededeelende 
zijn/ [ende] gemennfaem : 
19 Teggende Gaerfelben 

wech tat eenen ſchat een gaet 
fondament tenen het toeko⸗ 
mende / op dat ſu het eeuwi⸗ 
ge leven verkrijgen manen. 
oo O Cimothek/ bewaert 

Get pant [u] toefietrausut / 
geenen affteer hebbende van 
het angodtlick pdeſ roepen/ 

„ende van de tegenſtellingen 
der valſchelick genaemde 
wetenſchap: 
21Dewelckte ſommige voor⸗ 

gevende / zijn ban het geſoo⸗ 
be afgeweken. De genade 
3u met u. Amen. 

De Eerfte [ Sendbrief |aen Timo- 
theum ís gefchreven van Lao- 
dicea, welcke is de hooftftadt 
van Phrygia Pacatiana. 

De Tweede Sendbrief des 
Apoftels PAULI aen 

EFIMOTHEUM. 
Det Eerfte Capittel. 
AULUS, een Apoſtel 
Jeſu Chꝛiſti/ daa ben 
wille Godts / nae De 

belofte Dek levens bat in 
Cijzifta Jeſu if / 

fka Jeſu onfen Deere. | 
3 Irſt danckte Godt / Hien 

ickt diene van [mijne] vooꝛ 4 
ouderen aen in een reune 
ranfcientie / gelijck icht fan- © 
der ophouden uwer gedach⸗ 
tigh ben in mijne gebeden 
nacht ende dagt: | 
4 Seer begeerigh zijnde am * 
ute fien/ alg ick gedencke 
aen uwe tranen / opdat ict 
magbh met blijtſchap vervuſt 
worden: 
5 Als ick mp in gedachte— 

niſſe benne het ongevennſt 
geloove bat ín u ig / Het 
welckſt eerft getoont Geeft 
in ume grootmoeder Lois/ 
ende uwe moeder Eunice : 
ende ict Len verſekert dat 
het aockt in u [woont]. ( 
6 Om welcke oozfake ick — 

u indachtigh make bat an 
opweckt De nave Goûts / 
die in u ik boog be oplen- 
ginge mijner Ganden. 
7 Pant Gaùt en heeft ont 

niet gegeven eenen geeft der 
weefachtinhent / maer ber 
ſtracht / ende ber liefde / en⸗ 
De Det mematigthent. 
8 Enífchaemtudannietder 

getungeniſſe onſes Weeren/ 
nach mijnes / die fijn gevan⸗ 
gen ben: maer lijdt verdrucr⸗ 
ingen met den Euangelia 
nae De ſtracht Godts: | 

9 Die © 



Cap. 2. 

9 Die ang heeft ſaligh ge⸗ 
maeckt / ende geraepen met | B 
eene henlige roepinge: niet 
nae anfe wercſten / maer nae 
fijn engen boopnemen ende 
genade / die ans gegeven is 
in Chꝛeꝛiſto Jeſu voor de tij- 
den Der eeuwen ; 
ro Pach nu geopenbaert 

is dao2 de berfchijninge on⸗ 
ſes Salinmakers Jeſu Cheꝛi⸗ 
ſti / Die den doot Heeft te 
niete gedaen/ ende het lez 

ven ende De onverderflick— 
heut aen ’t licht gebracht 
doo2 het Euangelium. 

rr Waer toe ick neftelt 
ben een Peebiker / ende een 
Npaftel/ ende een Lreraer 
ber Dendenen : 
12 Om welcſte oozfake ich 

aack deſe Bingen lijde: maer 
en worde niet beſchaemt. 
Want ict weet’ wien ick 
neloaoft hebbe / ende ick 
ben berfeltert dat hu mach— 
tigh is mijn pant bp [hem] 
merhgelegt te bewaren tot 

dien dagh. 
13 Woudt Het voozbeelt 

der gefonde woorden / Die 
gt ban mp gehoozrt helt / 
in geloove ende liefde bie in 
Chꝛiſto Jeſu is. 
ra Het goede pant Dat [u] 

taebetroulut ík / bewaert 
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dewelckte ik Phygellus ende 
ermogenes. 
16 De Heere gebe den huy⸗ 

fe Oneſiphori barmhertig— 
heut: want u heeft ma dick⸗ 
mael verquickt / eñ heeft ſich 
mijner ſteten niet geſchaemt. 
17 Maer als hu te Homen 

gekomen was / heeft hu mp 
feer neerſtelicſt geſocht / ende 
heeft [my] gebonden. 
18 De Heere geve Gem Hat 

bu barmhertighent Linde 
bu den Deere / in Dien dagh: 
ende hae Gele hu [my] te 
Epheſen gedient Geeft weet 
uu feer wel. | 

Pet 2. Capittel. 
Adan / mijn ſone / Woet 
gefterckt ín De genade 

die in Chꝛiſto Jeſu is: 
2 Ende 't gene gu ban mijt 

gehoort hebt onder bele gez 
tupgen/ betrouwt bat aen 
getrouwe menfchen / welche 
beguaem ſullen zijn om oock 
andere te ſeeren. 
3 Gp dan/ lijdt berd2ure 

kingen / als een goet krijgs 
knecht Jeſu Chaꝛiſti. 
4 æiemant die in den krijgh 

dient aat ingewickelt in de 
handelingen def leeftochts / 
op dat hu dien moge beha— 
gen Die [hem] tot den Arial 
aengenomen Geeft. 

— den Beniigen Geeft /| 5 Ende indien oockt pemant 
u ans waant. 

15 Gu weet bit dat alte die 
in Aſiã zin, haer ban mu 

afgewendt heben : ander 

— 

ſtrjdt / die en wort niet gez 
ſtroont / fa hu niet wettelick 
en heeft geſtreden. 
6 De lantman als hu are 

Gendt / 



EK aide vor Weens nei et | 

De AA Sendüzief Pauli SL Cap. 2. 
beuât / moet [alfoo] eerft 
de Geuchten genieten: | 
7 Merckt ’t gene ick ſeg⸗ 

ge: dach de Heere geve u 
berftant in alle dingen. 
8 Houdt in medachteniffe 

dat Jeſus Cheiftus unt de 
dooden if opgetueckt / welr⸗ 
fe is unt Den zade Davids/ 
nae mijn Euangelium : 
9 Om t welcke ict verdruc⸗ 

ſtingen lijde tat de banden 
tae/ alg een quaetdoender: 
maer het woort Godts en 
is niet gebonden. 
10 Daerom berdzane ick al⸗ 

lek am De untverſtorene/ op 
dat oocſt ſu De ſalighent ſou⸗ 
den verkrijgen / die in Chꝛri⸗ 
fta Jeſu if/ met eeuwige 
heerlickhent. 

ir Dit ik een getrouw 
woort: Mant indien fun met 
Chem] gefto2ben zijn/fafuiten 
on oack met [hem ] eben : 
12 Indien tun berdzagen / 

tun fullen doock met [hem] 

oac verloochen: 

ed 1*8 I Ae ee MR Ate 

15 Beneerftigt u am uſel⸗ 
ven Gode beproeft voor te 

fteïlen / eenen arbender die 
niet Gefchaemt en: wort / 
die het woort der waerheut 
recht-fnijùt. 

16 Maer ſtelt u tegen 
het ongodtlick noel-racpen : 
want fp fullen in meerder 
godtloosheut toenemen. — 
17 nde haer woozt al 

voorteten welijckt „be ſtane⸗ 
fer : onder welckte is Duz 
meneus ende Philetus: 
18 Die ban He waerhent 

zijn afgeweken /° ſeggende 
dat de opftandinge alreede 
gefchiet is: ende verſteeren 
ſommiger geloove. 
Ig Ebenwel het vaſte fan⸗ 

dament Godts ftaet/ hek: 
bende deſen ſegel De Hee⸗ 
re ſtent de gene die ſjnezijn:; 
ende / Een pegelick die den 
name Chꝛiſti noemt ſtae af 
ban ongerechtigheyt. 

ee en ee ee en nier an 

— — 

20 Dork ín een graat hunt 
heerfchen: indien tun [hem]] zijn niet alleen gouden ende 
berlaachenen / hu faf ong |fflbere Laten / maer aork 

houten ende aerden [vaten]: 
13 Andien wu ontroutujende fammige ter ceren / 

zijn / hu blijft getrauw: hu [maer fammige ter oneeren. 
en Fan hemſelben niet verz | or Gndien dan gemant hem 
loochenen. ſelven ban deſen reynigt / die 
14 Brengt deſe dingen in gez |fateen Lat zijn ter eeren / ge⸗ 
dachteniſſe / ende betungt 
voor den Heere / Hat fit gee⸗ 
nen woordenſtrijt en voe⸗ 
ren/[’t welck] tat geen dingh 
nut [en is]/ [dan] tat ver⸗ 
keeringe ber toehoorders. 

henligt ende beguaem tat 
gebrunckt Dek Weeren / tat 
alle noet werck taeberenùt. 
oo Waer vliedt be begeer⸗ 

lickheden Der janckheut : 
tende jaent nae rechtueers 

dig⸗ 
Sn ie eds es En ne NP ine 



rnc 44 

Cap. 3. 

digheut/ geloove/ Mefde / 
vzede met De gene die Den 
Heere aenraepen unt een 
reun herte. 
23 Ende verwerpt de vra⸗ 

gen die dwaes ende ſonder 
ſeeringe zijn / Wetende datje 
twiſtinge voortberengen. 
24 Eñde een dienſtſtnecht 

des Meeren en moet niet 
twiſten / maer weiendelictt 
zijn tegen alle / heguaem am 
te Teeven / [ende] bie De 
quade Han Gerd2agen : 
25 Met ſachtmoedighent 

anderfuijfende De mene die 
tegenftaen : af haer Godt 
t'eenigertijt beſteeringe gaz 
ve tot erſtenteniſſe der waer⸗ 
hent: 
26 Ende fn wederom ante 

fuaften machten uut den 
ſtricſt Def dunvels/ onder 
welcken fp gehangen aren 
tat fijnen wille. 

Het 3. Capittel. 
persen / dat in De 

4 lactjte Dagen ontſtaen 
ſullen ſware tijden. 
a Want de menſchen ſullen 

zijn lief hebbers ban haerſel⸗ 
ven / geltgierigh/ laetdunc⸗ 
kſtige/ hoovaerdigh/ laſte⸗ 
raers/ Den ouderen onge— 
hoorſaem / ondancktbaer/ 

ab/ 
3 Sander natueriicke liefde / 
anberfoenlick / achterſtlap⸗ 

' 

aen Cimotheum. Fol. 225 

opgeblafen / meer liefheb⸗ 
ders der welluſten Dau lief⸗ 
hebbers Godts: 
5 Hebbende een gedaente 

van Godtſalighent / maer 
die de ſtracht derſelbe ver— 
loochent hebben. Hebt dock 
eenen afſteer ban deſe. 
6 Want van deſe zijn ’t die 

in de hunſen influppen / enz 
be nemen De vrouwſiens 
gevangen Die met fanden 
geladen zijn / ende dao 
menigerlen begeerlicktheden 
ged2eben worden: 
7 [Vrouwkens] bie altijt 

{eeren / ende nimmermeer 
tat Fenniffe der Suaerhent 
en Kannen amen. 
8 Gelijcſterwijs nu Hannes 

ende Lampe Moſie tegen” 
ftanden / alſoo ſtaen aoctt 
befe de fwaerhent tegen / 
menfchen verdorven zijnde 
tan berftant/ verwozpelicſt 
aengaende het geloove. 
9 Maer fn en fuilen nict 

meerder taenemen : want 
hare uatfinnighent fat allen 
apenbaer worden / gelijck 
aack gener geworden is. 
ro Maer nn hebt achter: 

volgt mine (eere / wijſe ban 
doen / voornemen / geloove/ 
lanckmoedighent / liefde / 
lijdſaemhent / 
rr [Mine] vervolgingen/ 

Cmijn] den / ſuſckts als mn 

perk / ammatinh / weeet /|overgeftamen if in Antio- 
fander tiefde tat de gaede /|chien/ in Scanien/ Lende] 
4 Werraderg/ voeckelaof /! in Luſtren: haedanige Aen 

ot⸗ 



Cap. 4. De GA. Sendberief Pauli aen Cimatheum, 
wederlegt / beſtraft / ver⸗ volgingen ickt geleden bebe 

be: ende De Deere Heeft mj: 
unt allen verloſt. 

12 Ende oacft alle Hie 
Godtſaliglickt willen Teven 
in Chꝛiſto Jeſu// die ſullen 
vervoſgt worden. 
13 Doch de booſe menſchen 

ende bedzriegers ſullen tat 
erger voortgaen / verlenden⸗ 
de ende wordende verlendt. 
14 Maecr blijft or in’t gene 

nn geleert het / ende [daer 
van] u berfekteringe gedaen 
if / metende han wien ou het 
geleert hebt: 
15 Ende Dat mt van ſtints 

af de Benlige Schziften gez 
weten hebt / die u Wijk tan” 
nen maken tat faliohent / 
doo2 het geloove ’t welchſt 
in Chꝛiſto Jeſu is. 
16 Alle de Scijzift if van 

Godt ingegeven/ ende if 
nuttigh tat leeringe/ tat 
wederlegginge / tat verbe— 
teringe / tat onderwiſinge 
die in de rechtveerdighent ig: 
17 Op dat He mensche 

Godts volmaecktt 31 / tat 
alte goet werck volmaeckt⸗ 
telick toegeruſt. 

Bet 4. Capittel. 
Cl hetupge dan voor Godt 
ende den Heere Jeſu Chꝛri⸗ 

ſto / die de levende ende doo⸗ 
de oordeelen ſal ín fijne ver⸗ 
ſchijninge ende [in] ſijn Ko— 
nincſtrijcſte: 
2 Pꝛedicktt het woort:houdt 
aen tiüdelickt / ontüdelick: 

nor —— 

maent in alle lanckmoedig⸗ 
heut/ ende leere. 
3 Want daer fal een tit 

zijn/ wanneer fit De gefanz 
De eere niet en ſullen herz 
Deagen: maer Retelachtigh 
zijnde ban gehaa? fullen 
fn haerſelven leeraers op⸗ 
gaderen nae hare engene 
begeerlickheden: 
4Ende ſullen [haer] gehan? 

tande waerhent afimenden / 
ende ſullen haer keeren tat 
fabelen. 

5 Maer gu weeſt tacker 
iu alle / Wat berb2ucktin= 
gen : Doet Het werdt han 
een Euangelijt / maeckt dat — 
men han wuiven dienſt ten 
vollen verſekert 3. 
6 Want ick worde nu tat 

* — ff een dranckeffer 
ende de tijt mijner anthinz 
dinge is aenſtaende. 
7 Ack hebbe den goeden 

ftriĳt geſtreden / ick hebbe 
ben loop ge-eundigt / ick 
hebbe het geloove behouden. 

8 Voorts/ ik my wechge⸗ 
{egt de kroone der rechts 
veerdighent / melctte mn de 
Heere / De rechtveerdige 

ſchijningeliefgehadt heben. 
9 Beneerftint u Gaeftelick 

ver! 

tat my te Ramen. 
ro Want Demaë heeft mu 

berlaten/ hebbende De tegen: 
woor⸗ 

geofferrt/ 

Hechter / indien dagh geben 
fat: ende niet alleen mit /_ 
maer oactt aïlen die fijne hers 

= 

: 

| 
* 
sad 
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Cap. 1. De Sendbeief 

woordige Werelt lief geſtre⸗ 
gen/ ende if nae Cheſſalo⸗ 

nica gerenft; Crefcené nar 

Galatien/ Citus nae Dal- 
matie. 
rr Lucas if alleen met 
mp. Neemt Marcum me— 
De / ende brengt [hem] met 
u. Want ha is mu feer nut 
tat den dienſt. 
re Maer Cuchicum hebbe 

ick nae Epheſen geſonden. 

13 Den reysmantel dien ick 
teEraaë bu Carpum gelaten 
hebbe / berengt mede als an 
Famt/ ende de boeerſten / inz 
fonderhent Be pergamenten, 
14 Alexander de ſtoperſmit 

heeft mu veel quaets bez 
toont: be Veere vergelde 
hem nae fijne werchten. 
15 Van welcken acht u on 
oac : want hu Geeft anje 

waarden feer tegengeftaen, 
16 An mijne eerste verant⸗ 

woordinge en if niemant by 
mp geweeſt / maer fn hebben 
mu alle gerlaten. Det en 

worde haer niet toegereltent, 

17 Maer de Heere Heeft 
mut paeftaen / ende heeft my 
beſtrachtigt:op bat men door 
mu ten vollenſoudeverſeſtert 

zijn van de peediftinge / ende 
alle Hendenen [defelve ] fauz 
den haaren : ende ick ben uitt 
den muul bef lſeeuws verloſt. 
18 Ende be Heere fat mu 

berioffen ban alle Gaaf 
wierck / ende bewaren tat fijn 
hemelſch Koninckrijck. Den 

Pauli aen Citum. Fol. 226 

welcſten 3u De heerlicſthent 
in alle reeuwighent. men. 
19 Geꝛoet Pezifcam ende 

Nnuilam / ende het hunk 
Oneſiphori. 
oo Eraſtus is te Corinthen 

gebleven: ende Crophimum 
hebbe ick te Mileten ſtrauck 
gelaten. 
or Venrerſtigt u om Loa 

den Winter te Ramen. U 
graet Eubulus / eñ Pudens / 
ende Tinus / ende Claudia/ 
ende alle de broeders. 
ao De Heere Jeſus Chꝛriſtus 
zu met uiven geeft. De gena⸗ 
de zu met uiieden. Amen. 

De Tweede [Sendbrief | aen Ti- 
motheum , die de eerfte ver- 
koren Opfiender van de ge- 
meynte der Epheferen was , is 
gefchreven van Romen, als 

Paulus de tweede reyfe voor 
den Keyfer Nero geftelt was, 

De Sendbrief des Apoftels 
PAULI aen 

Brust sclsinekhe NL 
Det Eerste Cauittel. 
AULUS, Een Dienft- 
fnecht Gadts/ ende een 
Apoſtel Jeſu Chzifti/ 

nae het geloove der untver—⸗ 

ſtarene Goats / ende De fen: 
niſſe der waerheut die nae de 

Godtſalighent ik / 
2 In de Gape Hes eeuwigen 

tevens / welcke Godt/ die 
niet liegen en fan/ belooft 

heeft voor He tijden Der eeu⸗ 
Yuen / 



Cap. 1. 
wen / ï 
heeft te fuer tijt: 
3 [Namelick] fijn 
doo de prediſtinge Die mu 
taebetrautut is nae het bez 
bel Godts onſes Saligma— 
ſters: Cita [mijnen] oprech⸗ 
ten ſone nae het gemenn gez 
loove: | 
4 Genade/harmhertinheunt/ 
brede / zu [ul ban Godt deu 
Dader / ende den Veere Jeſu 
Chꝛiſto / onſen Satigmaker. 
5 Om die oagjatte hebbe ickt 

u in Creta gelaten / op dat ou 
het gene dat [nogh Jantúzactt 
voorts ſaudet te rechte bren⸗ 
gen / ende [dat] gu van ſtadt 
tat ftaùt faudet Ouderlingen 
ſtellen / gelijck ict u bevolen 
hebbe : | 
6 Indien nemant onberis⸗ 

pelick if / ééner vrouwen 
man / geloovige Kinderen 
hebhende / die niet te her 
ſchuldigen en zijn Lan over⸗ 
dadighent/ ofte angehaa2z 
faem eu zijn. 
7 Pant een Opfiender maet 
anberispelickt zijn/ alg een 
hunsverſorger Godts / niet 
engenſinnigh / niet genegen 
tut toa2niahent / niet gene: 
nen tat den wijn / geen ſmü⸗ 
ter / geen vunlgewinſoeckter: 
3 Maer die geerne herz 

bergt / die de goede lief heeft / 
matigh / rechtveerdigh / hey⸗ 
ligh / kunich : 
9 Bie vaſthoudt aen Get 

getrouwe woozt dat nae De 

31 
Yuaa2t /[ùaa2 

De Sendizief Pauli 1 

maer geopenbaert ſleere is/ op dat Gu machtigh 

bende am te vermanen 
de gefonde ſeere/ ende 

am de tegenſpreeſters te we— 
derleggen. | 
1o Want Haer zijn dock ve⸗ 

ie ongeregelde / uüelheut- 
ſprekers / ende berlenders 
tan ſinnen / inſanderheut die 
uut de Veſnüdeniſſe zjn : 
rr Welrke men maet Den 

mant ftoppen: Die geheele 
hunſen berkkeeren/ ſeerende 
dat niet en behoaort / am bunt 
gewins wille. 
re Een uut haer/ zinde 

haer eugen peopbheet/ heeft > 
gefent/ De Cretenfen zjn 
aïtĳjt feugenachtigh / qua 
ge Geeften/ lune bugcſten. 
13 Dit getungeniſſe is laet. 
Daerom beſtraftſe ſcherpe— 
licſt/ op Dat ſu geſont maz 
gen zijn in Get geloove: 
14 Ende haer niet en be— 

geben tat Jondſche fabelen / 
ende geboden Her menschen 
hie haer Lan He Wwaerhent 
afſteeren. 
15 Alle dingen zjn Swel 

reun den reynen: maer Den 
bebleckten ende ongeloovi⸗ 
gen en is geen dingh reun;/ 
maer bende haer verſtant en⸗ 
De. canfcientie zijn bebieckt. 
16 Su belijden datfe Godt 
ennen / maer ſy verloo⸗ 
rhenen Chem] met De Werc 
fien / alfa ſu grouwelick zijn 
ende ongehoorſaem/ ende tat 
afie noet werck OOR 

e 



Cap. a. 3: 

Pet oe. Capittel. 
| —J mu / ſpreeckt 't ge⸗ 

ue de geſonde leere be— 
taemt: 
2 Dat de oude mannen 

nuchter zijn / ftemminb / 
voorſichtigh / geſont in 't 
metooe/ in De liefde / in De 
ſüdſaemheyt. 
3 Deaude vrouwen insge⸗ 

lijcſts dat fp in [hare] drzacht 
zu gelijck den Genligen bez 
taemt / datfe geen laftereffen 

| en zijn / Gaer niet tat beel 
tuĳns begevende/[ maer JI lee⸗ 
rareſſen zijn Lan 't goede: 
4 Op Dat fm De jonge 

[vrouwen] leeren voorſich⸗ 
tigh te zjn / hare mannen 
tief te hebben / hare kinde- 
ren lief te hebben: 
5Matigh te zijn / kunſch 

te zjn/ het huus te bewa— 
ren/ goette zijn / hare enne: 
ne mannen onderdanink te 
zijn: op dat het woort Godts 
niet gelaftert en worzde. 
6 Dejangen [mannen] ing- 

gelijctg bermaent dat ſu mar 
tigh zijn. 
7 Getoont ufelben in alles 

een voorbeelt ban moede 
wercken/ im De leere [be- 
toont} anbervalfchthent / 
deftighent / oprechtigheyt. 
8 Bet woozt geſont [en- 
de] anbertuerpelickt: op bat 
de gene die daertenen if be⸗ 
fchaemt worde / ende niet 

quaets en hebbe ban ulieden 

aen Citum. jol. 227 

9 De bieuftinechten [ver- 
maent] dat ſu hare eugene 
Geeren onderdanigh zijn / 
batfe ín alten welbehagelickt 
zijn / niet tegenfp2ehende : 
ro Miet anttrecttende/maer 

afte goede trouwe bewüſen⸗ 
be: opdat fu de leere Godts 
onfef Saligmalters in allen 
mogen gercieren. 
rr Want de falimmakende 

genade Godts/ ik verſche— 
nen aften menfchen : 
re Ende onderwüſt ons / 

bat mu de godtlooshent enz 
be De wereltſche begeert: 
lickhedeu berfakende/ mar 

tiglickt/ ende rechtveerde— 
licſt/ ende Godtſaliglickt fez 
ven ſouden in deſe tegen— 
woozrdige werelt: 
13 Verwachtende de ſalige 

hope / ende verſchijninge der 
heerlickhent des grooten 
GSodts ende onſes Salig— 
maſters Jeſu Chaeiſti: 
14 Die hemſelven taaz oné 

gegeven heeft / op Dat hu ons 
ſaude verloſſen ban alie on⸗ 
gerechtighent/ ende hem— 
felven een engen volckſoude 
repnigen / uoerigh in goede 
wercken. 
15 Spzeerſtt dit / ende ver⸗ 

maent / ende beſtraft met 
aften ernſt· Dat niemant u 
en verachte. 

Pet 3. Canittel. 
—— haer bat (pn ben 

Overheden ende Mach⸗ 
ten onderdanigh zijn / datſe 

[haer] 



Cap. 3 De Sendlzief Pauli acn Citum. 

— ema 

[haer] gehoorſaem zijn / dat⸗ bat be gene die aen Godt ge⸗ 
fe tat alie gaet werck be⸗ looven / fo2ge Heagen om 8 
rendt zijn: 

o Datſe niemant en laftez 
ren/ geen vechters en zijn / 
[maer] befchenden zijn / alle 
ſachtmoedighent bewiſende 
tegen alle menſchen. | 
3 Want vork Wp Maren 
eertjts antuĳjs/ angehoor⸗ 
faem / dwalende/ meniger⸗ 
fen begeerlickheden ende 
welluſten dienende / in haags 
heut ende nidighent leven—⸗ 
De/ Gatelick zijnte / [ende] 
malkanderen hatende: 
4 Maer wanneer De goe⸗ 

dertierenhent Godts onſes 
Saligmaſters/ ende llijne] 
liefde tot de menſchen / ver— 
ſchenen i / 
5Heeft Gu ons ſaligh ge⸗ 
maeckt / niet uut de werr⸗ 
fen der rechtveerdighent 
die u gedaen hadden / maer 

goede wercſten boog te ftacn : 
defe dingen zijn 't die goet ei 
nuttigh zjn den menfchen. 
9 Maer wederſtaet He dwa⸗ 

fe vanen ende gefiacht-rekez 4 
ningen / ende tiuiftingen /en= 4 
De ſtrjdingen aber De Wet: & 
want ſy zijn onnut ende ndel. 
ro &enen ketterfchen men⸗ 

fche verwerpt na De eerfte 
eude tweede vermaninge: 
rr Wetende dat de ſooda⸗ 

nige Gerkeert if / ende fans ® 
dingt / zijnde bu hemſelven 
veroordeelt. il 
re Als ick Arteman tat us 

ſal fenden / afte Cuchicum / 
fa beneerftint u tat mn tre 
ftamen te NRicopolis: tant 
aldaer hebbe ick voorzgeno⸗ 
men te overwinteren. 
13 Zenam ben Wetgeleer⸗ 

den/ ende Apollo / gelendt 
nae fijne barmhertighent / ſorzghuldelictt/ op Dat haer 
doorz het badt ber wederge⸗ 
boorte/ ende vernieuwinge 
des Henligen Geeſts: 
6 Den welckten Gu ober 

and rijckelick heeft untge— 
gaten dao2 Jeſum Chriſtum 
anfen Saligmaker : 
7 Op dat wn gerechtveer⸗ 

bint zijnde door fijne gena— 
He./ erfgenamen fauden wor⸗ 
ben nae be hope Hek eeuwi⸗ 
gen levenẽ. 
8 Dit ig een getrouw woort / 
ende deſe Dingen tuil ick Hat 
gn eenftelick beveſtigt/ op 

niets en ontberekte. 
14 Ende dat vock de onſe 

leeren goede wercſten voo2 
te ſtaen tot noodigh ges 
bzruuckt / op Dat ſn niet ans 
vrꝛuchtbaer en zijn. 
15 Die met mn zijn praeten 

u alle. Groetje bie ons lief 
Gebben in t geloove. Dente 
nade 31 met u alten. Umen. 
ME * 

D⸗ Sendbrief } aen Titum, den 
eerften verkoren_Opfiender ® 
van de gemeynte der Creten- 

_fen, is gefchreven van Nico- & 

polis in Macedonien. B | 
De 



ET 

__De Sendbrief des Apoftels 
_ PAULI aen 

PHILEMON. 
HRaurus, een gevan— 
Peen Chꝛiſti Jeſu/ ende 

Cimotheus de beroe⸗ 
der / Philemoni den gelief⸗ 
ben / ende onſen mede⸗ar⸗ 
bender/ 
a Ende Appie de geliefde / 

ende Archippo anfen medez 
ftrijber / ende De gemeunte 
die tat uwen hunſe ik: 
3 Genade zu uiieben ende 

bede ban Gade onſen Dar 
der / ende den Heere Jeſu 
Chꝛiſto. 
4 Acht dancke mijnen Godt / 
uwer altijt gedachtigh zijne 
de in mijne gebeden: 
5 Alſo ick hoore uwe lief— 

hebt aen den Veere Jeſum/ 
ende tegen alle de henlige: 
6 Op bat de gemennſchap 
uwes geloofs krachtigh 

we in De beſtentmaltin⸗ 
De lief goets/ 't welicſt ín 
lieden if door Cheiſtum 
Jeſum. — 

ater uwe liefde / dat De in⸗ 
gewanden der henligen ver⸗ 
quicktt zijn geworden daa 
u/ broeder. — 

8 Daerom horwel ick groo⸗ 
te vrumoedighent hebbe in 

Chaeiſto am u te bebeelen ’t 
gene betaemelickt ik : 

De Sendbeief Pauli aen Philemon. Fol. 228 

De / ende geloove / weſck qu 

e | 
7 Want wu hebben groote 

vreugde ende vertrooſtinge 

— B a Rnd 

9 So bidbe ict [nochtans | 
liever boog be liefde / Daer icſt 
faodaninh een ben / te Weten 
Paulus / een oudt man / 
ende nu oackt een gevangen 
Jeſu Chäeiſti. 
10 Icſt bidde u [dan] voor 

mijnen fane / den welcken ickt 
in mijne handen hehe ge— 
teelt / [namelick] Oneſimus. 

11 Die eertijtk u onnut 
was / maer nu wende my ſeer 
nuttigh: den welcken ick 
wedergeſonden hebbe: 
re Darch gn / neemt hem / 

dat is / mijne ingelwanden / 
[weder] aen ; 
13 Den welcken ick wel 

hadde willen bu mu behou⸗ 
ven / op dat hu mp Loo u 
dienen faude in De handen 
bed Guangeliums: 
14 Saer ich en hebbe ſon⸗ 

der uw goedbinden nietf 
willen been / op Dat uive 
goetdadighent niet en ſou— 
de zijn als nae bedwangh,/ 
maer nae vruwillighent. 
15 Want Leellicht is hu 

wigh foudet wederhebben: 
16 [Nu] vooꝛtaen niet als 

een dienſtknecht / maer meer 
dan een dienſtknecht/ [na- 
melick] een geliefden broe⸗ 
der / inſonderhent mu/ hoe 
geel meer Han u/ bende in 
ben vleeſche/ ende in Den 
Heere? 

17 Ans 



Cap. 1. 

hem aen gelijck als my. 
18 Ende indien hu u pet 

verongelijckt heeft / ofte 
fchulbinh ik /- reſtent dat 
wu toe, 
19 Aci Paulus hebbe Get 

gefch2eben met deſe mijne 
hant / icf fal het betaïen : op 
Dat ict u niet en ſegge/ dat 
gu oacft uſelven my daer toe 
ſchuldigh zijt. 
20 Ja / brꝛoeder / laet mu 

uwer (hier in] genieten in 
ten Veere: Gerguicktt mijne 
ingewanden in Den Meere. 
or Act hebbe aen u gez 

fch2even / vertrauwende up 
uwe gehaapfaemtent / enz 
de ich weet’ Dat gu Haen 
fuit aac Laven ’t gene ick 
ſegge. 8 
22 Ende berendt mn vorſt 

te gelijjckte een herberge: 
want ick hope Hat ick Doa 
uwe gebeden ulieden fal nez 
fchancften worzden. 
23 U groeten/ Epaph2ꝛas 

mijn mede-gevangen in 
Chꝛiſto Jeſu / 
24 Marrcus / Ariſtarchus/ haer ge⸗erft heeft. 
Demas / Lucas/ mijne me⸗ 

de⸗arbenders. 

uwen Geeſt. Amen. 

[De Sendbrief | aen Philemon is 
_gefchreven van Romen, [ex- 
de gefonden} door den huys- 
knecht Onefimum. — 

De Sendbrief Pauli RL 

17 Andien gu mu dan houdt De Sendbrief des Apoltëls 
vaazeen metgefel/ fa neemt aren zl d st 

LH-.E-Bs Riad No 

| LEngelen heeft hu out geſegt / 
25 De genade onſes Hee⸗ Gy zijt mijn Sone/ heden 

ren Jeſu Cheifti 3u met) hebbe ick u gegenereert: Enz 

[hen eerftgeboren inbeengt 

PAULI aen de 

Het Eerfte Capittel. 
Odt bauztijtk veel⸗ 
mael/ ende op veler⸗ 
len wüſe / tat de va⸗ 

beven geſproken hebbende 
dooz de Peopheten / Geeft 
in deſe laetſte dagen tot ong 
geſproſten Haar Den Sane: 
2 Welcſten Gu geftelt heeft 

tat een eefgenaem han alek / 
daaz welrſten hy oock De 
werelt gemaecktt heeft. 
3 Dewelcke alfa hu té het 

afſchünſel [fijner] Geerlickte 
Gent / ende het untgedrzuckte 
heelt fijner ſelfſtandigheut / 
ene aile Dingen draegt door 
het woort fijner Kracht /na 
dat Gu de rennigmaſtinge 
oufer ſonden daag hemſelven 
te wege gebracht heeft/ is 
gefeten aen de rechter[hant 
ber Majeſtent in de hoogſt 
ſ[henielen]: L 
4 5ua beel treflicſter gewor⸗ 
ben dan de Engelen / als hu 
vutnemender naem boven 

5 Want tat wien Lan de 

„à 

e wederomn / Ick fal hem 
tat een Pader zijn / ende hu 
fal mu tat een Sone zjn: 
6 Ende alá Gu wederor 

in 

Ak 



Cap. 2. 

hem aenbidden. 
7 Endetat de Engelen fet 
nu wel / Die fijne Engelen 

maeckt geejten / eñ fijne die⸗ 
naers een vlamme des tuners: 
8 Maer tot den Sone [fegt 
hy] / Awe th2oan / o Gant / 
is in alie eeutuighent: De 
frepter uwes Vianinchrijckt 
is een rechte fcepter. 
9 Gu hebt rechtuverdig- 

heut lief geljabt / ende onge 
rechtighent gehaet: Daerom 
heeftu/ oa Godt/ uive Godt 
gefalft met olie ber vreugde 
boven uwe medegenaaten. 
ro Ende / Gu Heere / hebt 

in den beginne de aerde ge— 
grondet / ende de hemelen 
zijn werckten uwer handen: 
11 Deſelve ſullen vergaen/ 
— blijft altijt: ende 
ín ſullen alle als een kileet 
verduden: 
12 Ende als een deckkleet 

ſult guſe ín een rollen / ende 
fu fulien verandert worden: 
maer qu zijt He ſelve / ende 
uwe jaren en fullen niet op⸗ 
houden. 
13 Ende tat welcken der 

Engelen heeft hu ont gefent/ 
Sit aen mijne rechterf hant ]/ 
tat Dat ick uwe branden fal 
nefett heben tat een boete 
banck uier boeten? 
14 Zijnfe niet alle gedien: 

ftige geeften/ Die tat dienft 

— 

Ln 

aen de Hebzeen. 

in de werelt / feat hu / En- gene wille bie be 
de dat alle Engelen Godts be-erven futen ? 

untgeſonden worden am der 

Fol. 229 

ſalighent 

Het o. Capittel. 
Aerom moeten tun ons 
te meer houden aen het 

gene [van ons] gehoort ig / 
op dat up niet t’ eeniger tijt 
daag en vloeuen. 
2 Want indien het woort 

boo? be Engelen geſpzroſten 
vaſt if geweeſt / ende alle 
abertredinge endeongehoor⸗ 
faembent rechtveerdige ver⸗ 
geldinge ontfangen heeft: 
3 Doe ſullen ton ontblieden / 
indien un op ſoo groote far 
lighent geen acht en nemen : 
dewelcſte begonnen zijnde 
verkſtondigt te worden doo? 
den Heere / aen ons beveſtigt 
is geworzden ban de gene die 
[hem] gehoort hebben : 
4 Godt boven dien medege— 
tungende boog teeckenen en⸗ 
de wonderen / ende meniger⸗ 
fen krachten / ende bedeelin- 
gen Des Benligen Beelts / 
nae fijnen wille. 
5 Want hu en heeft den En- 

gefen niet onderworpen be 
toekomende - werelt / ban 
welckte mn fp2ekten. 
6 Maer daer heeft pemant 

ergens betunat/ fennende / 
Wat if de mensche dat nu 
ſijner medenckt 2 ofte hek 
menfchen Sone Hatan hem 
beſoeckt? 
7 Ön heat hem een wen— 

nigh minder nemaeckt dan 
de Engelen : met heerlick— 

V hent 
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Gent ende eere hebt qu Gem 
geſtroont / eude gu hebt hem 
geſtelt over be wercken uwer 
handen. 
8 Alle dingen hebt gu onder 

fjue boeten onderworpen. 
Want daer in dat u hem alie 
dingen Geeft ondertuorpen / 
en Geeft Gu niets untgelaten 
dat Gem niet onderworzpen 

-_en 31: Hach nu en ffen wy 
nach niet bat hem alle din— 
gen onderworpen ziju 
9 Maer wu ffen Jeſum met 

heerlickhent ende eere Dez 
froant / die een wennigh 

_ minder Dan De Engelen ges 
worden was / Gan Wegen 
het ljden des doots: op Dat 
hu dooz de genade Godts 
voor atten ben doot fmaken 
faude, 

to Want Get Hetaemde 
hem / am welcken alle vingen 
zjn/ ende door welcken alle 
dingen zijn / dat Gu kele 
Kinderen tat De beerlicke 
Gent lendende / den overſten 
Tendeman Garer fatigheut |L 
daag lijden faude henligen. 
rr Want ende Gu die heuze 

ligt / ende fm die gehenlint 
worden / zjn alle unt Één: 
am welcke dorſake hu hem 
niet en fchaemt haer broe— 
Ber te naemen / 
re Seanende/ Ick al uwen 
naem mijnen Gzaederen Getz 
ſtondigen / in ’t midden der 
gemennte fal ick u lofſingen. 
13 Ende wederom / Ick ſal 

mijn betroauwen ap heu itels 8 
(en. Ende wederom / Siet & 
daer / ick ende De Kinderen 
die mu Godt gegeven heeft. 
14 Gvermits dan De ſtinde⸗ 

ren deg bieefcht ende bloets⸗ 
deelachtigh zjn / fa ik hus 
aactt desgeljcks ber ſelver 
deelachtiah geworden/ op 
dat hu daag den daat te niete 
Doen faude den genen die ’t | 
gewelt bes doots hadde / dat | 
is / den Dunkel: | 
15 Ende verloſſen ſoude 

alte de gene bie met bzeefe 
bek daat Hoog al [haer] Tes 8 

ben der dienſtbaerhent ans 
derworpen Waren. | 

16 Want twaerlick hu en 8 
neemt de Engelen niet aen / 
maer Gu neemt Het zaet 
Ab2rahams aen. | 
17 Waerom Gu in alles 

gen Geoederen moeſte gelde | 
worden / op Dat hu een 
barmhertigh ende een Dez 
trauwe Hoogepzrieſter ſoude 
zijn in de dingen die ip Godt 
te doen waren} / am de fans 

ben Def volcſts te verſoenen. 
18 Want in 't gene hu ſelve 

verſocht zijndegeleden heeft / 
fan Gu de gene die verſoch 
moden / te hulpe kamen. 

Pet 3. Cagittel. 
Hers, henlige hear 

ders / die der hemelfche 
roepinge deelachtigh zijt / 
aemmerckt den Apoſtel ende 
Hoogenpzieſter ouſer belj⸗ 
deniſſe Cheiſtum Jeſum. — J 

2 Die 
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o Die getrouw ig den genen ende ſpracſt / Altijt dwalen 
bie hem geſtelt Heeft / gelicht | ſu met het herte / ende ſy 
oock Moſes in geheel fijn |en hebben mijne wegen niet 

huns was: | 
3 Want defe if ſoo veel 

geltent, 
ir Sa hehe icht dan ge— 

meerder heerlickbhent Wweerz|fluaren ín mijnen toa2ne / 
digh geacht dan Moſes/ Andien ſu in mijne rtufte 
alá de gene die het huns gez 
bouwt Geeft meerder eere 
heeft alé het huus. 
4 Want een peder hunk 

wort ban pgemaunt gebouwt: 
maer Die Dit alles gebouwt 
heeft/ is Godt. 
5 Ende Moſes is wel ge— 

trouw geweeſt in geheel fijn 
huns / als een dienaer / tat 
getunginge der dingen die 
[daer na} geſproſten ſouden 
morden: 
6 Maer Chꝛiſtus/ als de 
Sane / ober fijn engen huns: 
wiens Guus wu zijn / indien 
Sup maer De vrumoedighent/ 
ende ben roem der hope tat 
den eunde toe vaſt behouden. 
7 Daerom gelijck de Hey— 

lige Geeft feat / Meden indien 
gu fijne ſtemme hooret/ 
8 Saen verhardt uwe here 

ten niet / gelijck [het gefchiet 
is] in de verbitteringe / ten 
dage der herfaeckinge / in 
de woeſtijne: 
9Alwaer mu uive baders 
berfacht heben; fn hebben 
mat beproeft / ende hebben 
mijne wercken geſien veer— 
tigh jaren langh. 
io Daerom was ick ver⸗ 

tooꝛnt ober dat geflachte / 

ſullen ingaen. 
ie Siet toe / broeders / dat 

niet t’ eeniger tijt in uemant 
ban uw en 3m een boos onge— 
loovigh herte / om af te \uijc- 
fen ban den levenden Godt: 
13 Maer bermaent malz 

anderen alle dage / fan lan- 
ne alé het Heden gengemt 
‘maat: op Dat niet pemant 
uut u verhardten worꝛdedoor 
de verlendinge ber fande.. 
14 Want wy zijn Chzifti 

deelachtigh gemorzden/ {a 
wu anders het beginſel deſes 
vaſten gronts tot den eunde 
toe vaſt behouden: 
15 Cerwijle daer geſegt 

wort / Heden indien gu ſjne 
ftemme hooret / fa en here 
hardt uwe herten niet/ ge— 
lick in De verbitteringe [ge- 
fchiet is |, 
16 Want fammige als fn die 
nehan2t hadden/ Hebben 
[hem] verbittert / doch niet 
alle die unt Egupten door 
Moſem untgegaen zijn. 
17 Ober welcke nu is hu 

vertoornt geweeſt veertigh 
jaren? Pas het niet oer 
de gene die gefondigt had” 
den/ welcker lichamen ge- 
ballen zijn ín de woeſtijne? 

P 2 13 En— 
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13 Ende welcken Geeft huſſammige in deſelbe (rufte] I 
ingaen/ ende de gene dien 

het Euangeltum verft Ber: 
kondigt mas / niet ingegaen 
en zijn wan egen De anne 
hoorꝛſaemhent / | 
7 Su benaelt hu wederom 

geſworen / dat fp iu fijne ruſte 

niet ent fauden ingaen/ anz 

derd dan den genen Die onge: 
haazfaem getueeft maren? 

:g Ende wu fien Dat ſu niet 
WMaebben Kannen ingaen 

Zen en ſhaerJ angeloove. 

> et 4, Capittel, 
ee ang ban vreeſen / dat 

niet t’ eeniner tijt De 
befafte ban in fijne ruſte in 
te gaen nagelaten zĳnde / 

nemaut ban uen ſchine ach⸗ 
ter gebleven te zijn. 
o Want aack ons ik het 

Euangelium berkandiat / 

geljck als haer: maer Get 
woort der prediſtinge en de⸗ 

de haer geenen nut / dewile 

het met het geloove niet 
gemengt en was in de gene 
die het gehoort Gebben. 
3 Want tun die nelooft 

hebben gaen in de ruſte / ge⸗ 

ſüjck Gu geſegt heeft Sa 
hebt” irck dan geſworen in 
mijnen toorn / Andien ſu 
ſulſen ingaen in mijne ruſte: 

hoewel fſijne] wercken van 

He grontſlegginge der werelt 

af af volbracht waren. 
Want hy heeft ergens van 

den ſevenden [dagh] aldus 

geſproſten / Ende Godt heeft 
in Den ſevenden dagh Lean 

aïte fijne wercken gevcuft. 
5 Énbe in Hefe [plactfe] 

weberam / Indien fp im 
mijne vufte ſullen inaaëh. 
6 Dewüijle ban Alijft / dat 

lick] eben / Hao? David ſeg⸗ 
gende faa langen tijt Daer 
na: (velijckerwis geſegt 
is /) Heden indien gu fijne 
ſteinme hooret / ſo en ver⸗ 
hardet uwe Gerten niet. 
8 Want indien Jeſus haer 

inde ruſte gebzacht heeft / / 
fa en hadde Gu daer na niet 
geſproſten ban eenen andes 
ren dagh. 
9 Daer blijft vaneen cufte 

aber voor Get volck Godts. 
ro Want die ingegaen isin 

fijne ruſte / die Geeft felveoack 
tan fjne wercken wecuft / 

gelijck Godt ban de fijne. 
rr Laet ont dan ong beneer= 
fkigen um in die ruſte in te 

gaen: op dat niet pemant in 

fat ſelve erempel Det onge: 

loovighent en balie. 
re Want het woort Godts 

is tebenbigh ende krach— 
tia / ende fcherpfnijbender 
gan eenigh tweefnijbende 
ſweert / ende gaet doo? tat 
de berdeelinge der ziele en” 

be Hek geeft / ende Der > 
tſamenvodegſelen / ende Dek — 

mergs / ende if een oordee⸗ 

ter Her gedachten ende Der 
averleggingen bes herten. 

13 Én: 

eenen fefteven tants / [name- & 



Cay. 5. 
13 Ende daer en ik ween 

ſchepſel onfichthaer voor 
hem: maer alle dingen zijn 
naeckt ende geopent / voor de 
gagen Def genen met luelc: 
ken tun te doen hebben, 
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heyt] wille maet hu/ ger 
lijcſt vooz het volck / alſoo 
oock voorz hemſelbven / offer 
ren voor de fanden. 
4 Ende niemant en neemt 

hemſelven die eere aen/ maer 
14 Delwijle tun Dau eenen [Die tan Godt geroepen wort / 

groatenGoogenpeiefter hehe |gelijcktertuijg als Varan. 

hen/ die boo? de hemelen) 5 Alſoo oock Cheiftug en 
doorgegaen if / [namelick]|Geeft hemſelven niet ver⸗ 
Jeſum ben Sone Bodt / heerlickt om Hoogepzieſter 
fa laet ons deſe belijdbeniffe [te waden / maer die tat 
vaſthouden. 
15 Want tun en hebben 

geenen Hoogenpeieſter / Die 
niet en Fan medelijden heb⸗ 
ben met anfe ſwackheden;/ 
maer die in alie Dingen / ge⸗ 
lijcſt als tun / is verſocht gez 
meeft / [doch] fander ſonde. 
16 Laet and dan met vry⸗ 

moedighent taegaen tut den 
-th2aon Der genabe/ op dat 
up barmhertighent magen 
verkrijgen /_ ende genade 
vinden am gehoïpen te wor⸗ 
den ter beguamer tijt. 

Det 5. Capittel. 
J \ 7Ant alle Hoogepzie⸗ 

ſter unt de menſchen 
genomen Suo2t geſtelt voor 
de menſchen in De ſaſten vie 
bn Godt [te doen zijn / ap dat 
bn offere gaven ende flacht- 
offeren Laag de ſonden: 
2 Die behooꝛlickt medeli 

hem gefpraften heeft / Ou 
zut mijn Sone/ heden heb⸗ 
be icſt u gegenereert. 
6 Belijct hu oock in een 

ander [plaetfe] ſegt Ön 
zijt Peiefter in Der eeuwig— 
heut nae de ogdeninge el 
chiſedeſts. 
7 Die in De dagen fijnek 

bleefches / gebeden ende 
fmeecktingen tat ben genen 
die hem unt den Haat konde 
berioffen met ftercke roe— 
pinge ende tranen geaffert 
hebbende / ende verhoozrt 
zijnde unt de vreeſe / 
8 Hoewel hu de Sone 

was / [nochtans] gehoor⸗ 
faembhent geleert heeft unt 
het gene hu heeft geleden : 
9 Ende gehenligt zijnde if 
hu allen die hem gehoozr— 
faem zijn een vorſalte der eeu⸗ 
wige ſalighent geworden: 

den ſtan hebben met de on⸗ 
wetende ende dwalende/ naemteen Hoogepzieſter nae 
avermits hu oock ſelve met |De — Melchiſedeſts. 
ſwackhent omvangen is. 1r%an den welcſten fun 
3 Ende am deſelbe [fwack- hebben — dingen / — 

23 vaer 

ro Ende is van Godt ge— 
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ſwaer am verltlaren / te ſeg— 
gen: dewüle on traegh am 
te hooren geworden zijt. 

re Want gu / Haer AU 
Leeraers behoordet te zijn 
ban wegen Den tijt / hebt 
wederam Lan noode dat 
men u feere welclſte De eerfte 
beginfelen zijn der woorden 
Godts: ende on zijt gewor⸗ 
beu [als] die melck van noode 
Gekken/ende niet vaſte ſpijſe. 
13 Want een pegelick die 

ver melcſt Heelachtigh ik / 
tie ik onervaren in Bet 
‘uoa2t Her gerechtighent: 
want Gu if een Hint. 
14 Maer Her volmaeckten 

if de vaſte frijfe/ Hie door 
be gewoonheyt De ffnnen 
neoeffent hebben / tat an: 
Derfchendinge bende Dek 
goets ende Des guaets, 

Pet 6. Capittel. 
Aerom nalatende Get 
beginſel der leere Chꝛri⸗ 

fi / laet ons tot de vol— 
maecktlent voortvaren: niet 
wederom fengende het fon— 
bament ban be Beſteeringe 
ban doode Suerctten / ende 
tan het Geloove in Godt ,/ 
o Wan de leere der Doopen / 

ende han De Oplegginge Der 
Ganden / ende Gan de Op⸗ 
ſtandinge ber Haaden/ ende 
ban het eruwigh Oozdeel. 
3 Ende dit ſulſen wu [oock ] 

döen / indien het Gaat toe: 
laet. 
4 Want Get if onmagelictt / 

De Sendbꝛeief Pauli | 

fe gene bie eens Verlicht 
geweeſt zijn / ende be hemels 
fche gave geſmaeckt hebben / 
ende des Heyligen Geeſtes 
deelachtigh geworden zijn / 
5 Ende geſmaeckt hebben 

het goede woort Godts/ 
ende De krachten Der toes > 
ſtamende eeuwe / | 
6 Ende afvalligh worden / 

[die, fegge ick) Wederom 
te vernieuwen tat hekee: 4 
ringe: alf welcke haerfelz 
ven den Sone Godts teder” 
am frupcigen ende opent⸗ 
ticht te fchande maken. 
7 Want He aerde die den 

regen menigmael op Haer 
(amende indzinckt / ende 
heguaem ſtruut voortbrengt 
voorz de gene Daag welcke 
fm oock gebouwt wort / die 
antfangt ſegen ban Godt. 
8 Maer die doornen ende 

diſtelen draegt / die is ver⸗ 
wozpelickt / ende naebn de 
vervloecſtinge / ueïckter etn” _ 
de if tot verbrandinge. 
9 JPaer / geliefde / Yun 

verſeſteren ons Gan ubetere 
binnen / ende met De faligz 
hent gevoegt / horwel lun 
alſoo ſpreſten. 
10 Want Goðt en ik niet 

oanrechtveerdigh / dat hn uu 
wercſt faude vergeten ende — 
den arbendt der liefde Hiem — 
aen fĳjnen name beweſen 
hebt / als ie ben hepligen gez 
gient hebt ende [noch Jüient. — 
ir Maer wu begeeren dat 

EEn 



Cap. 7. 
een negelicſt ban u de felbe 
veerjtiaheut bewüſe tat de 
vatte berfekterthent Der ho— 
pe / tat den eunde toe: 
1e Op bat qu niet traeoh 
en fuo2t / maer navolgers 
zjt der gene die daa2 gela: 

be ende ſanckmoedighent de 
belafteniffen be-erben. 
13 Want alf Godt Abra— 
am de belofte bede / Deluijle 
nt niemant die meerder 

fuag en hadde te ſweeren / 
fo ffuoer hu Au hemfelben / 
14 Seggende / Waerlick / 

fenenende fat ict u fegenen / 

ende vermenigvuldigende fal 
ick u vermenighuldigen. 
15 Ende alfaa lancktmoez 

delicſt verwacht hebbende / 
heeft hu de belofte verkſtre⸗ 
nen. 
16 Want de menfcheu ſwer— 
ren wel hp den meerderen 
[dan fy zijn}/ ende De erat 

tot beveſtinge is denſelven 
een eunde van alle tegen— 
ſpreſtinge. 
17 Vaer in Godt willende 

den erfgenamen ber belofte— 
niſſe overvloedelicker bewi⸗ 
fen, de onberanderlickhent 

ſijnes vaet& / ik met eenen 
eeùt Daer tuffchen geſtamen: 
18 @p bat up door twee 
anveranderlicke dingen / in 
welcke Het onmogelick ik 

aen De Hebzeeen. ons Lal. 232 

am de voorgestelde hope bart 
te hauden: 
ig Welie tn hebben al 

een ancker der ziele / ’t weſcſt 
felter ende vaſt if / ende inz 
gaet in Get binnenſte bek 
boazhangfeld : | 
oo Waer He Voorlooper / 

voor ong / if ingegaen / 
Cnamelick]) Gefus / nav De 
ogdeninge Melchiſedeſts een 
Paagepziefter geworden 
zijjnde in der eruwighent. 

Het 7. Capittel. 
Wit defe Melchiſe⸗ 

dekt was Koningh tan 
Salem / een Pziefter Des 
allerhoogſten Godts / die 
Ab2eaham te gemoete gingh 
ats hu wederſteerde Han Get 
flaen der Loningen / ende 
hem fegende : 
2 Nen welcken oockt Abra⸗ 
ham van alles De tiende deel⸗ 
de: die voozeerſt overgeſett 
wort / Koningh der gerech⸗ 
tighent / ende daer na ooct 
was een Koningh Lan Sar 
tem /’t welck ik een Honingh 
des beebeá: 
3 Sander Gader / ander 

moeder / fonder geſlach— 
refteninge / nach beginfel 
ber dagen / noch eynde Def 
tevens hebbende: maer Den 
Sane Goats gelijck gewor⸗ 
ben zijnde / lijft een Prie⸗ 

Hat Godt liege / een ſtercke |fter in eeuwighent. 
vertrooftinge fauden heb— 4 Nenmercktt nu hoe groot 

ben / [wy namelick] bie de deſe geweeſt 3u / aen deu 

toevlucht genamen hebben / welcſten ai Nhzalam De 
4 Par 
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Patriarch tiende gegeven |apftaen / ende bie niet ea 
heeft ut Den Luyt, 
5 Ende bie unt De Kinderen 
Lei het Perieſterdom ante 
fangen/ Gebben fuel Gevel 
am tiende te nemen Lan het 

Jfaude geſegt worden te zijn 
nae De ogdeninge Karang? 
12 Want het Pziefterfchag 

verandert zijnde / fa gefchiet 
‘er oock nootſakelicſt verau⸗ 

bolck / nae De wet / Dat is/ deringe der wet. 
tan hare Beoederen / Gaetvel| 13 Want hu/ op wien deſe 
bie unt de lenden Abzahams dingen geſegt worden Ges 4 
voortgeſtomen zijn. hooꝛt tat een ander ſtamme/ 
6 Maer hu die [fijne] gez | Wan weſcke niemant hem tot 

flacht-refteninge uut Haerden aïtaer hegeben en heeft. 
niet en Heeft / die heeft van) 14 Want Get if openbaer/ 
Ab2raham tiende genomen /| dat onfe eere unt Judage⸗ 
ende Gem Die De belofteniſſen fp2aten is: op weſcke ſtamme 
hadde heeft hu nefegent. Moſes niets gefpraken en 

7 2u fander eeniah tegen: |Heeft van het Peieſterſchap· 
fg2elten / ’t gene minder if 15 Ende [dit] is noah veel 
wa2t mefegent ban ’t gene meer openbaer / fa Daer nae 
meerder is. de gelijckeniſſe van Melchi⸗ 
8 Ende Gier nemen Suel|fedekt een ander Pꝛieſter op⸗ 

tienden de menſchen die fterz 
ben: maer aldaer [neemtfe ] 
ate ban welcken getungt 
wozt dat hu leeft, 
9 Ende/ am fa te fp2e- 

fen / oac Levi / die tienden 
neemt / heeft door Abraham 
tienden gegeten : 
10 Want hu twas nogh in 
be lenden Dek vaders/ alg 
hem Melchiſedeſt te gemoe⸗ 

te gingh. 
11 Indien dan nude bolkoz 

menhent boog het Levitiſche 
Pꝛieſterſchap ware (luant | Gente wille: 
onder Het ſelve heeft het 
volcſtt be Wet ontfangen /) 
‘mat naat was ’tnach/ Dat 
cen ander Priefter nae He a2z 
deninge Melchiſedeſts ſoude 

ftaet / 
16 Die [dit] niet nae He wet 

hes bleefchiicken gehoûts en 
if geworden/ maer nae De 
vacht Des onbergancklice 
fien Tevens, 
17 Want hu getuugt/ Gu 

zijt Prieſter ín Der eeuwig⸗ 
hent nae De o2deninge Jel 
chiſedeſts. 
18 Want de vernietinge 

Dek voorgaenden gebodts— 
geſchiet om deſſelven ſwack⸗ 
heute ende onpzofitelick⸗ 

ig Want de wet en Heeft 
geen dingh volmaecſtt / maer 
de aenlendinge Gan een bez 
ter hope/ dao? welcke u 
tat Godt genaften. BR 

20 Én: 
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ao Ende Loop fan Veel het, hu eenmael gedaen alá hu 

níet fanber eebtftweeringe|bhemfetten opgeoffect beeft. 

[en is gefchiet]/ (want ge-| 28 Want He Wet felt tot 

nie zijn wel ſonder eedtſwee⸗ Hoogepeieſters menſchen die 

ringe Paiefterg geworden: fwachtent heben: maer het 
waa2t der eedtſweeringe / 
bie na beg wet is [gevolgt ]/ 

| [telt] ben Sane / die in Der 

deſworen / endehet en fal hem eeutuighent gebenligt is. 

niet Gerautwen/ Gu3üjtPeie-| Het B, Capittel. 
fter in ber eeuwighent nae De DS hooftſomme nu der 

o2beninge APelchifedekts.) dingen daer ban tur 
oo Pan een faa Geel beter) (preken te / [dat] lun Gebben 

verbont is Jeſus Loge He | foodanigen eneen, 

moden. 5 die gefeten is aen de rechter⸗ 
23 Ende gene ijn twel Gele | [hant] bef thrzoons der Ma⸗ 

Priefterd geworden / am dat | jeftent in de hemelen / 

ſu door ben daat berbindert| 2 Een hedienaer dek Geur 

fuierden altijt te blijven. ligdoms / ende dek Waren 

o4 Maer befe/ omdat hu) Caternakels / welcſten de 
in Ber eeutwighent blijft / Heere heeft opgerecht / ende 

Heeft een onverganckelick| geen menfche. 

Pꝛieſterſchap. 3 Want een uegelick Laar 

25 Waeram Gu oock Lol-|gepeiefter wort geftelt am 

Kaometick Ran faligh maken gaven ende flacht-offeren te 

de gene die dao2 hem tot offeren: waerom het naat fas 

Gaat waen / alfa hu altijt ſtelickt was dat oock deſe wat 

teeft am voor haer te bidden. hadde / dat hu faude offeren. 

26 Want ſoodanigh een{ 4 Want indien Gu op aer⸗ 

Hoogepꝛieſter betaemde den ware / fa en ſoude hu 

ané/henttah omooſel / on⸗ ſelfs ween Pzieſter zün / ter 

beſmett / afgeſchenden van wüle Haer Priefters zijn die 

de fandaren / ende hooger nae de wet gaven offeren : 

gan de hemelen getwagden:) 5 Velcke het voorbeelt 

97 Dien Get niet alle dage ende de ſchaduwe der he— 

noobinh en was / gelückt melſcher dingen dienen / nez 

den Baagenpziefters/ eerſt lückt Moſes daor Godtlickte 

boor fijne epgene fanden)aenfpeatte vermaent was/ 

fiacht-offeren ap te offeren /| als Gu den Cabernakel vol⸗ 

daer na [voor de fonden]| maken ſaude. Want fiet / 

des valde; tant dat Geeft! fent bu / Ee an het alles 
maeckt 



Cay. 9. De Sendbzief Pauli 

maeckt nae Be afbeeldinge, fjnen breoeder / ſeggende/ 
vie u op den berend getoont ig, ent den Heere: tant fn 
6 Ende nu heeft hu ſoo veel fuilen my alte kennen ban 

untnemender bedieninge ge⸗ 
ſtregen/ als hu dock eenes 
beteren verbönts Midde— 
laer is / 't welck in betere 
belofteniſſen beveſtigt ig. 
7 Want indien dat eerſte 

[verbont] onbrrispelicſt ge⸗ 
weeft ware / fa en ſaude haag 
het tweede geen plaetje gez 
facht geleeft zijn. 
8 Want [haer] berispende 
fent hu tat haer/ Siet He 
dagen framen / fp2eeckt de 
Veere / ende ick fal over 
bet huns Afraëls / ende 

___ ager het hup Guda/ een 
nieuw verbont oprechten / 
9 Piet nae het verbont 

bat ict met Gare vaderen 
gemaeckt hebbe ten dage 
als ick haer bu de hant nam / 
om haer uit Enuptenlant te 
enden: want fn en zijn in 
bat mijn verbont niet geble⸗ 
ben / ende ickt hebbe op haer 
niet geacht / ſegt De Deere. 
ro Want bit ik het berhont/ 
Bat ict met den hunſe AIſra⸗ 

els matten fal na die dagen / 
fent de Heere / Icſt fal mijne 
etten in haer verſtant nez 
ben / eñ in hare herten fal ick 
Bie infchzijben: ende ick fal 
haer tat een Godt zijn /ende (1 
ſullen my tat een volck zijn. 

den Kiernen onder haer tot 
den grooten onder haer: 
12 Want ick ſal hare anges 

rechtigheden genadigh zijn / 
ende hare ſonden ende hare 
afertredingen en fal ict 
geenfing meer gedenckten. 
13 Als hu feat / Een nieuw 

[verbont] /{n beeft bu het 
eerfte oudt demaeckt: dat 
nu oudt gemaeckt is ende 
veroudet / if nach De herz 
dwijninge. 

Wee 9. Capittel. 
® hadde dan wel vorſt 
het eerſte verbont)] rech⸗ 

ten des [Godts dienſts/ en= 
de Get wereltlick henligdom. 
o Want He Cabernakel maf 

toeberendt: [namelick] De 
eerſte in welckten was de 
ſtandelaer/ ende de tafel / 
ende De toonbrooden / welc⸗ 
ſtegenaemt wort het henliige: 
3 Maer achter het tweede 

voorhanoſel was de Caber⸗ 
naſtel/ genaemt het heylige 
der henligen/ 
4 Hebbende een vouden 

wieroocktvat / ende De Arke 
ges verbonts alom met gout 
overdecktt / in weſcſte mas de 
gouden Frupcie/ daer Get 
Manna in tak / ende de ftaf 
Aarons / die gebloent hadde/ 

rr Ende fp en ſullen niet ende de tafelen des verbonts. 
leeren een vegelick fijnen| 5 Ende boven ober deſe 
naeften/ ende een negelictt LH Arke] fuaren bedien | 

Ei 
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der heerlickheut / die het hers botmaeckteren Cabernakel 
foendechtfel Befchadutuden ;; niet met Handen gemaccktt / 
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van Wwelcite Dingen ton nu 
van ſtuckt tot ſtuckt niet en 
ſullen ſeggen. 
6 Deſe dingen nu aldus 
taeberendt zijnde / fa gingen 

_ melde Peꝛieſters in Den eers 
ften Cabernaïtel t' aften tijz 
de am de [Godts diensten te 
volbrengen: 
4 Waer in Den tweeden 
(Tabernakel gingh] alleen de 
Paogepziefter eenmael Dek 
jaer& / niet fander bloet / 
welch hu offerde vooz hem— 
ſelven ende [voor] bes Lolciig 
misdaden. 
8 [Waer mede] be Henlige 

dat if / niet ban bit maeckfel/ 
12 Noch dong 't bloet der 

backen ende ſtalberen / maer 
Haa fijn engen bloet / cenz 
maef ingegaen in het ene 
adam /een eeuwige verſos⸗ 
finge te wege gebracht hele 
bende. 
13 Want indien Het bloet 

der ftieren ende hacken / en— 
be De affche der jange ſtoe 
Gefp2ennende de antenne / 
haer henligt tat derermig⸗ 
heut des vleeſchs: 
14 Woe veel te meer ſal het 

blöet Cheifti/ die daa2 Ben 
eeuwigen Geeft hemſelbven 

Geeft bit bedundde / Hat De Bote onſtraffelick opgeof— 
wmegh des heuligdamt nogh |fert Geeft / uive canfcientie 
niet openbaer gemaeckt en 
was / fau lange d' eerfte Car 
hernakel nogh ftant hadde : 
9 Welcſte was een afbeel- 

dinge voor dien tegenwoor⸗ 
digen tijt / ín welcken gaven 
ende flacht-offeren geoffert 
mierden die den genen die den 
dienſt pleegde niet en konden 
henligen nae De canjcientie : 
ro [Beftaende} alleen in ſpij⸗ 
fen / ende dranckten / ende 
berfchendene Waffchinnen / 
ende rechtheerdimmaktingen 
beg vleeſchs tot op Den tĳjt 
der berbeteringe opgelegt. 
rr Maer Chꝛiſtus be Daar 

gepziefter Der toeſtomende 
goederen gekomen zijnde / is 

| __ boo? den meerderen endelhet nach ri kracht en 
je 

renninen Gan doode Wertz 
fen / am den levenden Godt 
te dienen 7 | 
15 Ende daerom is hu De 

Middelaer Def Nieuwen 
Ceftamenté/ op dat be doot 
[daer tuffchen Igeſtomen zijn⸗ 
de/tot berfaeninge Der over⸗ 
tredingen die onder het eerz 
fte Ceftament waren / De 
gene die geroepen zijn De bez 
iofteniffe der eeuwiger erve 
antfangen ſouden. 
16 Want ‘waer een teftar 

ment is / daer if het naatfalte 
bat de doot Hek teſtament— 
makers [tuffchen) kome. 
17 Want een teftament if 

haft in be dooden: dewile 

eft 
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heeft / wanneer be teſta⸗ 
mentmaker leeft. | 
18 Waeram oock het eerfte 

niet fander bloet en is inge⸗ 
wiet. 
19 Want afs alie De gebo⸗ 

ben nae De Wet / ban Moſe 
tat alle het volcſt untgeſpro⸗ 
ken fuaren / nam hu Het 
bloet der Kalveren ende bor⸗ 
ken / met water / ende pure 
peren wolle / ende huſope/ 
beſprengde bende het boeckt 
ſelbe/ ende alle Get volck/ 
20 Seggende / Dit is het 

bloet des Ceſtaments/ 
t welck Godt aen ulieden 
heeft geboden. 
or Ende hy beſprengde des⸗ 
gelijcſts docſt den Caberna⸗ 
ñel⸗ ende alie de Laten des 
dienſts met het bloet. 
22 Ende alle dingen wor⸗ 
ben buna doozr bloet geren” 
nigt nae De met / ende ſonder 
bioetfto2tinge en nefchiet 
geen Gergebinge. 
23 So mas het dan nootſa⸗ 

ke dat wel be voozrbeeldin— 
gen Der dingen die in De her 
meten zijn / daa2 deſe dingen 
gerennint wierden: maer De 
hemelfche dingen ſelve doa 
beter offerhanden ban deſe. 
24 Want Cheiftus en if 
niet ingegaen in het Gene 
ligdam bat met handen gez 
wiaeckt if/ ’t welck if een 
regenteelt be waren / maer 
in ben hemel ſelve am nu 
te berfchijnen baoz Get aen⸗ Gebben der ſonden / ecmnael 

De Sendberief Pauli — 
geſichte Godts Loo? ons. 
25 Noch vocſt op dat hun 

hemſelven dicſtmael foude 
ope offeren / gelijck be Haooge⸗ 
pziefter alle jaer in Get heu⸗ 
ligdom ingaet met bzeemt 
bloet; ú ID 
26 (Anders hatte hu dick⸗ 

wael maeten tijden Lan de 
grontlegginge Der werelt 
af 3) maer nu ik hu eenmael - 
in De volenndinge Der ceu- 
wen geopenbaert / om de 
fande te niete te doen Haa? 
fijn ſelfs offechande. 
o7 Ende gelick het den 

menfchen gefett ik eenmael 
te ſternen / ende daer na 
het dorzdeel: 
28 Alſoo oock Chꝛiſtus 

eenmael geaffert zijnde am 
heter ſonden wech tenemen/ _ 
fal ten anderen mael ſander 
fande geſien worden ban de 
gene die hem verwechten 
tat falinhent. 

Bet ro, Capittel. 
J 7Ant de wet / hebbende 

een ſchaduwe dert toe⸗ 
amende goederen /niet het 
beelt ſelve der ſaſten / en kan 
met de ſelve offerhanden / die 
ín alle jare gedueriglickt op- 
offeren / nimmermeer henli⸗ 
gen de gene Die daer toegaen. 
a Anderſins fauden fn op⸗ 

gehouden Gebben geaffert te 
worden / am dat de gene Hie 
ben dienſt pleegden geen 
ranfcientie meer en ſouden 

Er 
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gerennigt geweeſt zijnde :,die de ſonden nimmermeer 
Maer [nu gefchiet | im de⸗ en Kannen wechnemen. —J 

ſelbealle jare wedergedach⸗ 
teniſſe Der fanden. 

ra Maer deſe Één flacht- 
offer baa2 de landen geoffert 

4 Want Het if onmogelicſt [hebbende / if in eeutuighent 
dat het bloet ban (tieren ende 

bocſten de ſanden wechneme. 
5 Daerom amende in de 

werelt feat hu / Slacht-offer 
ende offerhaude en hebt an 
niet gewilt / maer on hebt 
mu het lichaem toeberendt: 
6 Beand⸗ offeren ende [of- 

fer} voor de fande en hebben 
u niet behaegt. 
7. Doe fpzackt ick / Siet 

ictt rame Cin het begin des 
boeck if ban mu geſchee— 
ven:) am uien Wille te 
doen / o Godt. 
8 Als hun te vooren gefent 

hadde / Slacht-offer/ ende 
offertjande / ende b2and-ofz 
eré/ ende [offer] toug de ſon⸗ 
en en hebt gu niet gewilt / 

nach en hebben u niet bez 
haet; (dewelckie nae de wet 

_geoffert waden :) 
9 Doe fprack hu/ Siet ick 
Kkame / om uien wille te 
boen/ a Godt. Wu neemt 
bet eerfte mech / om bet 
tweede te ſtellen. 
10 An welcken wille un 
— zijn door de offer= 

ande des lichaems Jeſu 
Chꝛiſti eemmael [gefchiet |, 
Ir Ende een negelictt Prie⸗ 

ſter ftant wel alle dane die— 
nende / ende de ſelve flacht- 
offeren dickmael offevende/| or Ende 

* 
* 

vie} 

A 

gefeten aen De rechter[ hant] 
Gaùts : | 
13 Voozrts verwachtende 

tat dat ſjne vnanden geſtelt 
worden tat een voetbanchkt 
ſijner voeten. 
14 Want met keöene offer: 
* heeft hu in eeuwig— 
ett volmaeckt de gene die 

gehenligt worzden. 
15 Ende de hHenlige Geeft 

getungt het oné vorſt. 
16 Want na Hat hu te voo⸗ 

ten gefegt hadde / Dit ik 
het verbont dat ickt met haer 
matten fal na die dagen / ſegt 
De Veere / Act fal mijne 
wetten geben in hare here 
ten / ende ick fal die infcljzijz 
ben ín hare berftanben; 
17 Ende harer fanden/ei har 
rer ongerechtigheden en fat 
ick geenſins meer gedencken. 
18 Waer nu vergevinge der: 
ſelve if / daer en if geen offer 
hande meer voor de ande. 
ig Dewijle lun dan / hzoe- 

ders / vanmoedighent Gebben 
am in te gaen ín het henligo⸗ 
dam Hao het bloet Hefu / 
oo Op eenen berfchen ende 

levenden wech / welcſten hy 
ons ingewent Geeft doo? het 
boozhanafel/ Hat ik [door] 
fijn bleefch : 

[de wijle wy heb- 
DP 7 beng 



Cay. 10. De Seudtzief Pauli 

ben] eenen grooten Paiefter 

ober het huus Godts: 
oo Sa laet ang toegaen 

met een waerachtigh herte / 
in volte berfekterthent def 

gelaafg / [onfe] herten gez 
rennigt zijnde tan De quade 

canfctentie / ende het lichaem 

gewaſſchen zijnde met renn 
water: 
23 Laet ons De onwanc⸗ 

ſteibare belijdeniſſe ber hope 
(vaſt Hhauden: (want die het 
delooft heeft is getrouw:) 
24 Enbe laet ons ap malz 

Yanderen acht nemen/ tat 

apfcherpinge ber liefde ende 
ber goede wercken: 
oz Ende laet ons onſe on⸗ 

geringe Apeenttamfte uiet 

nalaten / gelijck fammige De 

gewoonte hebben / maer 
[malkanderen) Germanen ; 
ende [dat] ſoo heel temeer alg 

au fiet dat de dagh naedert. 
26 Want fa tun willens 

fanbigen / na Hat un de 

Kenniffe der waerhent ante 

fangen hebben / fa en blüft 

daer geen flacht-affer meer 

ouer voor De ſanden: 
27 Maer een ſcheicktlicke 

verwachtinge bef vordeels/ 

ende Gitte des vners dat de 

tegenſtanders ſal verſlinden. 

28 Als nemant He met 

Mafi? Geeft te niete ge— 

daen / die fterft fander barm— 

hertighent onder twee ofte 

drie getungen: 
29 Goe Veel te ſwaerder 

ben Sone Godts Lertreden 

Teſtaments onrenn geacht 
heeft / daer dao? hu gehen: 
(int mag / ende den Geeft 

aengedaen? 
go Want wu Hennen hem 

bie geſegt heeft Mijne ik 
be fuzalte/ ict fal ’t vergel⸗ 

ben / fpreeckt De Deere. 

Ende wederom / De Deere 
faï fijn volckt vordeelen. 
ar WVeeeflict ik het te bal 

digen Godts. | 
32 Pach gedbenckt Her voo⸗ 

rige dagen / in dewelcſte na 
tat au verlicht zijt geweeſt / 
au geel ſtrijt des lüdens helt 
verdragen. 
33 Cendeele / als gudoore 

ſmaetheden ende verdzrucr— 
ſtingen cen ſchauwſpel ge— 
worden zijt: ende ten Deele / 

als gu gemennfchag gehadt 
hebt met de gene die alſoo 
gehandelt wierden. 
34 Want gu hebt oock aber 

mijne banden medelijden gez 
hadt / ende de raovinge uwer 
goederen met blijtſchan aen: 
genomen / wetende dat gu 

35 En werpt dan uwe vane 
moͤrdighent niet wech / welc⸗ 
ke een groote vergeſdinge 
des lanns Geeft. te 

p 36 Want 

- 

ftraffe men
nt qu fal hu weer⸗ 

heeft / ende het bloet Dek 

hebt inufelben een beter ende 
úlijbende goet in de hemelen. 

— — 

der genade fmaetheut heeft 

ten in De Ganden Hek leben: 



E Cap. Ir. 

36 Want au hebt lüdſaem⸗ 
Gent van nooden: op dat qu 
eb le Godts gedaen heb⸗ 

_hende/ d 
wiechdragen. 

ebelofteniſſe moogt 

37 Pant/ Noch ven ſeer 
wennigh [tijts]/ [ende] hu 
die te komen ftact fal ſio⸗ 
men / ende niet vertoeven. 

38 Maer de rechtveerdige 
ſal unt den geloove leven: 

ende fo [vemant] hem ant: 
treckt / mijne ziele en heeft 
in hem geen belagen. 

39 AMaer lun en zijn niet 
„fan be gene Die haer antr 
trecken ten verderve/ maer 
_ bande gene Die gelooven tot 

| 

8 

| 
| 

behoudinge der ziele. 
Det rr. Capittel. 

HE gelaobe nu if een 
vaſte grant der dingen 

Die meu hoopt/ [ende] een 
bewijs Der faken Die men 
niet en fiet. 
2 Want daag 't ſelve hehe 

ben de oude getunneniffe bez 
ftamen. 
3 Dooz het geloobe berftaen 
Wy dat de merelt dao? het 
woort Godts is toeberendt / 
alfa dat de dingen die men 
fiet / niet geworden zijn unt / 
dingen die geffen worden. 
4 Dao? het geloove Heeft 
Nel een meerder offerhan— 

aen de Hebzeen. Ful. 236 

gaf : ende daa2 het felve 
[geloove] fpzeeckt hu noob 
na dat hu gefto2ben is. 
5 @aao2 het geloobe is 

Enoch wechgenomen gez 
weeft / op dat hu den dont 
niet en ſoude fien; ende hu 
en wiert uiet gebonden / 
daerom dat hem Godt werkje 
genomen hadde: Mant Lanz 
fjne wechneminge Geeft hu 
getungeniſſe gehadt dat Gu 
Gode behaegde. 
6 Maer ſonder geloove is 

het onmogelicſt [Gode] te bez 
hagen. Want die tot Godt 
komt / maet gelooven/ Dat 
huif/ ende een belooner if 
Der gene Hie hem faecken. 
7 ®aa2 het geloove Heeft 
Pot doo2 Godtlickte aen- 
fp2akte vermaent zijnde ban 
de Dingen die nogh niet gez 
fien en mierden / [ende] bez 
beeft geworden zijnde / He 
Arie toeberendt tot fijns 
hunsgeſins behoudeniſſe: 
dao? welckſte [Arke] hu de 
werelt Geeft veroordeelt/ 
ende if geworden een erfge— 
naem Det rechtbeerdighent 
die nae Den geloove is. 
„8 Dao? Het geloove is 
Ab2aham neroepen zijnde / 
gehoorſaem geweeſt om unt 
te gaen nae De plaetſe Die 

be Gode neoffert dan Cain/ hn tot een erfdeel antfan- 
boo? welſckt Gn getungeniſſe gen ſoude: ende Guik unt— 
bekomen heeft dat hurecht⸗ gegaen niet wetende waer 
veerdigh was / alfa Godt) Gu amen ſoude: 
over fijne gaven getungeniſſe9 Door het geloove is 

— 

— 

hu 
EEN 



Cap. II. De Sendhzief Pauli 3 * 
een inwoonder geweeſt in ſhebben om weder te ſteeren: 

Get fant der helafte/ als in 
een vreemt (lant ]/ ende heeft 
in tabernakelen gewoont 
met Iſaac ende Gacak/ die 
mede-erfgenamen waren der 
ſelver belofte. 

ro Want Gu verwachtede 
be ſtadt die fondamenten 

heeft / Welcker konſtenaer 
ende bouwmeeſter Godt ik, 
11 Dao Get geloove Heeft 
oac Sara ſelve kracht ont: 
fangen omzaette geven / ende 
hoen den tijt ſhares] ouder⸗ 
doms heeft fn gebaert: oer: 
mit fn hem getrouw heeft 
geacht die het Gelaaft hadde. 
re Daerom zijn oock Lan 

génen/ ende dat eenen Gere 
fta2benen / [foo vele} in mez 

nigte gebaren alg De ſterren 

bek Gemelf / ende alá het 
zant Dat aen Den oever Der 

zeeis/ ’t welck ontallichkt is. 
13 Deſe alie zijn iu Get ge⸗ 

lodve gefto2ben/ de belof— 

ten niet verſtregen hebben— 
te / maer Gebben Defelbe 
van Verre geffen / ende gez 

looft / ende ombelft / ende 
hebben Geleben dat ft gas: 

ten ende vreemdelingen op 
ter aerden laren. 
14 Want Hie ſulcſte dingen 

ſeggen / betoonen klaerlick 
Hat peen vaderland ſoeckten. 
15 Ende indien ſy Diek 

[vaderlants] gedacht hadden 
ban welckt fn untgegaen wa⸗ 

ren/ fit ſoüden tijt gehadt 

haer een ſtadt berendt. 

wiert / Afaac geoffert / ende 

nen hadde / Heeft [fijnen] 

eenighgebarenen geoffert/ 

18 (Cat ben welcken geſegt 

was / An Iſaac ſal u het zaet 

gende dat Godt machtigh 

was [hem] vock unt de Daar 

Ben te verweckten: 
ig Waer uut hu Gem vock 

Gu gelückeniſſe wedergekre⸗ 

gen heeft. 
oo Dooꝛ het geloove heeft 

Iſaat [fijne fonen] Jacob en” 

be Eſau geſegent aengaende 

toeſtomende dingen. 
or Vaag het geloove Geeft 

Jacob ſtervende een jege—⸗ 

ſick ber ſonen Joſephs ge— 

ſegent / ende heeft aengebe⸗ 
gen [lenende] op Get opper⸗ 

fte van fijnen ftaf. 
oe Dao het geloove Geeft 

Joſeph ſtervende gemeldet 

bran den untgangh ber ſtinde⸗ 

ren Afraëis / ende heeft bevel 

gegeben ban fijne gebeenten. 

Moſes / dae Gu gebaren maf 

ou⸗ 

16 Maer nuzijn ft begee⸗ 

rin nae een Heter/ Dat ië/ 

nae Get hemelfche, Paeram 

en fchaemt hem Godt harer — 

niet /am hare Godt genaemt — 

te wordeũ: want hu hadde 

7 Dooꝛ het geloove Geeft 

Abraham als hu verſorht 

ijn / die de beloften ontfauz — 

genaemt worden:) overleg⸗ 

23 Dooꝛ het geloove wiert 

drie maenden langh ban ſijne 
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Cap. IL, 
J | 

1 was: ende fen vreees⸗ 
bej et gebodt des ſtonings 
niet. 
24 Dooꝛ Het geloove heeft 
Moſes / nu groot geworden 

zinde / gewengert een ſone 
ban Pharaos dochter gez 
naemt te waden: — 
25 Perkiefende Vieber met 
De volcſt Gobts gualick gez 
andelt te worden / dan boog 

eenen tijt de genietinge Der 
fande te hebben: 
26 Achtende De verſmaet⸗ 

heut Chzifti meerderen vijckz 
dam te zijn / dan be fchatten 
in Egupten: Want hu ſagh 
opde bergeldinge des loons. 
27 Dooꝛ het geloove Heeft 

hu Ennpten berlaten/ niet 
beeefende Den toorn deg to⸗ 
nings. Want Gu hieldt ſich 
baft/ als ſiende den onſien⸗ 
lickten. 
28 Doo, het geloove heeft 

hun het Pafcha uutgericht / 
ende De beſprenginge Dek 

raken en faude. 
29 Dooꝛ het geloove zijn ſy 

be vande zee daorgegaen / als 
bao2 het drooge: het welcſte 
De tenaers [oock] ver⸗ 
faeckende / zijn verdronckten. 
30 Daaz het geloove zijn He 
mueren ban Jericho geval: 
fen / alsſe tat feben dagen toe 
omringt (waren geweeft. 

aen de Hebꝛeen. 
ha2pen / overmits) 31 Daoz het geloove is Kaz 

het Kindeken [hab be hoere niet omgeſto⸗ 
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men met He ongehoorſame / 
als fy De verſpieders met vre⸗ 
de hadde ontfangen. 
32 Ende luat fal ict nogh 
[meer] fengen? Want be tijt 
fat mu ontbzeelten / ſaude iclt 
verhalen ban Gedean / ende 
Barak / ende Sampfan/ enz 
de Jephthe/ ende David / 
ende Samuël / ende de P2a- 
pheten : 
33 Welchkte Hooz het geloo⸗ 

be Koninckricken hebben 
overwonnen / gerechtinhent 
geodeffent / De belofteniſſen 
verſtregen/ De munlen der 
leeuwen toegeſtopt: 
34 Be kracht des vners heb⸗ 
ben untgebluſcht / deſcherpte 
des ſweers zijn ontbloden/ 
unt flack bent ſtrachten heb⸗ 
hen geſtregen / ín den ſtrjgh 
ſterckt gewozden zijn / heb— 
ben heyzrzlegers der vreem— 
de op De vlucht geb2acht: 
35 De brouwen hebben ha⸗ 

re dooden unt De opftandinge 
bloets/ op Dat de verderver [weder] gekregen : ende an— 
der eerſtgeborene Gaer niet dere zijn untgereckt gewor⸗ 

De/ De [aengebodene]} herz 
loſſinge niet aennemende / 
op dat ſu een beter opſtan⸗ 
binne berkrijgen ſouden. 
36 Ende andere heben 

befpottingen ende geeffelen 
nep2oeft / ende vock banden 
ende mevanckeniffe : 
37 Zijn gefteenigt gewor⸗ 

ben / in ftuckten gezaeat / 
Jets 



Cay. 12. 

berfacht / door het ſweert 

ter doot gebzacht: hebben 
gewandelt in ſchaepsvellen / 
Lende ]in gentenvellen : herz 
{aten / berdzuckt/ gualictt 

gehandelt zijnde: 

De Sendüzief Pauli 

hem heeft verdzagen / op dat 
am niet en berffaeutut ende 
beftuijcktt in uwe zielen. 
4 Gy en hebt nogh tatden || 

bloede tae niet tegengeftaen/ 
ftrijbende tegen De ande : 

ra ei 38 (Welckter be werelt niet) 5 Ende qu Gebt vergeten 

weerdigh en was:) hebhen in | be vermamnge / die totualk | 
fuoeftijnen gedoalt/efilop\|tot fonen fpgeeckt / mijn 

bergen/ende [in ſpelancken / ſane / en acht niet klepn 
ende [in] de Gaten der aerde. 

39 Ende deſe alte / Gebben: 
ve dooz het geloove getun⸗ 
geniſſe gehadt / en hebben 
de belofte niet verkregen: 
40 Nifa Godt wat beters 

over ons voorſien hadde / op 
dat fp fander ons niet en ſou⸗ 
den volmaecktt wozden. 

Het 12. Capittel. 
J dan oac / alfa 
wu fa graat een wolcſte 

Ber getupgen rontom oné 

hebben liggende / Tact on 
afleggen atten laſt / ende De 

fande Hie Cons] lichtelick am: 
ringt / ende laet aná met lijd: 

ſaemhent loopen He loopba⸗ 
ne/ bie ons voorzgeſtelt is: 
2 Siende op den overſten 

LTendsman ende voleynder 
des geloofs Jeſum / dewelr⸗ 

fie voor de veeugt Die hem 
voorgeſtelt was / het ſtrunce 
Geeft verdragen ende ſchan⸗ 

de veracht / ende is geſeten 
aen He rechterſhant] des 
throons Godts. 
3 Want aemmerrkt deſen 

nie ſoodanigh een tegenſpre⸗ 

fien ban De fandaren tegen 

be ſtaſtijdinge bek Meeren/ 
nach en beftuickt niet alé | 
gu ban hem beftvaft taat. 
6 Want dien de Heere lief 

heeft/ ſaſtjdt hu: ende hu 
geeffeit eenen pegelicken fas 

ne dien hu aenneemt. 
7 Indien gu de kaftijdinge 

verdraegt / fa deaent hem 

Gat tegen u alá fonen : 
(want wat fane is ec Dien 
He Gaber niet en Raftijdt 2) 
3 Maer indien ou ſonder 
ſtaſtjdinge zijt welckter alle 

deelächtſgh zijn geworden;/ 
fa zijt mr dan baſtaerden/ 
ende niet fanen. _ — 
9 Voorders wu Gebben de 

vaders onſes vleeſchs wel 
tat ſtaſtjders gehadt / ende 
wu ontſagenſe: ſullen up 
[dan] niet veel meer den Va⸗ 
ber Der geeften anderworz— 

pen zijn/ ende leben ? 
ro Pant gene heben [ons] 

wel voor venen korten tijt/ 

nae dat het haer goet dach⸗ 

te/ geſtaſtijdt: maer deſe tas⸗ 

tat [ons] tot [onfen Jnutte/ 
opdat fun fijner henligheut 

fauden deelachtigh — | 
ir ns & 

« 



Cap ro. 

alg bie tegenwoordigh if / 
en ſchijut ween [fake] Gan 
beeugde / maer Lan deroef⸗ 
Heut te zijn: dach daer nae 
geeft fx van haer rene vreed⸗ 
fame vrucht der gerechtig⸗ 
heut ben genen Die doorz De 
ſelbe acoeffent zijn. 
ra ®aeram recht weder 

ap De trage handen / ende 
De flappe ſtnien: 
13 Ende maeckt rechte paz 

ben voor uwe boeten / op dat 
het gene ſtreupel is niet verz 
d2aent en worde / maer [dat] 
het teel meer genefen Wuapde. 
14 Jaegt den vrede na met 

allen / ende de henlinnaktin: 
ge / fander welcke niemant 
den Deere fien en fal : 
15 Corefiende dat niet ve⸗ 

manten gerachtere ban ve 
genade Godts: dat niet eeniz 
ge Swagtel der bitterbent op⸗ 
uaerts fp2untende beroerte 
en matte / ende doozr deſelve 
bele ontrennint en worden. 
16 Dat niet pemant en 3u 

benlige /aelijckt Eſau / die om 
ééne fpijfe Get vecht ban fijne 
eerftaebaagte wechgaf. 
17 Pant ou tweet dat Gu 

oark Daer nae/ de ſegenin— 
ne willende Ge-erben/ herz 
worpen wiert. Want hr en 
vondt geen plactfe Def Gez 
rouws / hoewel Gu deſelve 
met tranen ſocht. 

aen be Hebeeen 

rr Ende aile kaftijbinge /|liomen tat den taftelickten 

een haereerder / ofte een on⸗ 
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bergh/ ef ’t brandende vner / 
ende donckerbent/ ende dun⸗ 
ſterniſſe ende onweder: 
19 Ende tat het geltlaucſt 

ber baſunne / ende de ſtem— 
me Der woorden: welcſte 
dieſe Goopden / baden dat 
het woort tat haer niet meer 
en faude gedaen worden. 
20 (Pant fn en Konden 

niet d2agen 't gene daer gez 
boden wiert / AIndien oock 
een gedierte Den bergh aen— 
raeckt/ het ſal gefteenint / 
ofte met eenen pijl door⸗ 
fchhaten \ua2den. 

or Ende Moſes/ foo 
vrꝛeeſlickt was het veffchte / 
fende/ Acht ben gantſch her 
vzeeſt ende beevende. 
ae Maer ou zijt geſtomen 

tat den bergh Sion / ende de 
ſtadt deg levendigen Godts/ 
tat het hemelſche Jeruſa— 
lem / ende De Gele dunſen— 
den der Engelen / 
23 Cat de algemenne ver⸗ 

naderinge ende De gemennte 
der eerſtgeborene / die in De 
hemelen opgefch2eben zijn / 
ende tat Godt den Hechter 
ager alle / ende de geeften Der 
balmaeckte rechtveerdige. 
24 Ende tat ben Middelaer 

Dek Nieuwen Ceftamenté 
Gefum / ende het bloet der 
befp2enninge / Dat betere 
dingen fp2eeckt dan Abel. 
25 Siet toe dat qu dien die 

18 Want gren zijt niet gez ſpreecktt niet en verwerpt: 
want 



Cap. 13. — 

antbioden / Die den genen 
verwierpen welcſte op aetz 
den Gaoùtiicite antwoorzden 
gaf / veel meer [en fullen } wu 
niet [ontvlieden]/ fa fun ong 
tan Dien aflkeeren Die ban De 
hemelen Lis: 
26 Wiens ftemme Doe de 

aerde beweegde: maer nu 
heeft Gu verkondigt / ſeg⸗ 
gende / ach eenmael fal 
ick bewegen niet alleen De 
aerde / maer oock Den hemel. 
27 Ende dit [woort ]/ Roach 

eenmael / wijſt aen be veran⸗ 
deringe der beweeglicſte din⸗ 
nen / als welckte gemaeckt 
waren / ap dat Glijben ſou⸗ 
den de dingen Die niet bez 

werglick en zijn. 
28 Daerom alfo wn een 

anbeweeglick Kaoninckrijck 
antfangen / laet ons De gez 
nade [vaſt houden / door Dez 
welde un welbehagelick 
Gabe magen dienen / met 
eerbiedinge -ende Godt— 
vruchtighent. 
29 Want onſe Godt is een 

verteerende Wer. 

Pet 13. Capittel. 
At be Azoederlicke lief⸗ 
de blijve. 

a Vergeet de herbergſaem⸗ 
bent niet: ‘want hier doorz 
hebben ſommige onwetens 
Engelen geherbergt. 
3 Bedenckt der gevange— 

ne als of gu mede gevangen 
waert: [ende] ber gene bie 

* 

De Sendbeief Pauli | ; 

want indien defe niet en zijn qualickt gehandelt worden/ 
alé of gu oock felbe in ’t 

3 

| 

tichaem [qualick gehandelt]_ 
waert. 
4 Bet houwelick Lis Jeerlickt 

ander alien / ende het bedde 
onbevleckt: maer hoereer⸗ 
ders ende overſpeelders ſal 
Godt oordeeſen. 
5 [Uwe] wandel 3u ſonder 

geltgierighent: ende zijt ver⸗ 
genoegt met het tegenwoor⸗ 
tine. Want hu Geeft gefent / 
Acht en fal u niet begeben / 
nach icf en ſaluniet verlaten. 
6 Su dat wy vrumoede⸗ 

lickt Durven ſeggen De 
Heere if meen Helper / en⸗ 
ge icſt en ſal niet beeefen wat 
mp een menſche ſal doen. 
7 Gedenckt uwer Voozr⸗ 

gangeren/ die u Get maa2t 
Godt geſproſten Gebben : 
Lende] boft haer geloove 
na / aenſchouwende de unt⸗ 
ſtomſte [harer] wandelinge. 

8 Jeſus Cheiftug is mijter 
ren ende heden de ſelve ende 
in der eeuwighent. 
9 En wort niet omge 

baert met Gberfchendene enz 
be vzeemde teeringen. Pant 
het is goet dat Get herte 
geſtercktt worde Dao? genas 
De/ niet doo? fpijfen/ Hoo 
welckte geen nuttighent bez 
amen. en Gebben die [daer 
in} gewandelt hebben. | 
ro Wp Gebben eenen alz 
taer / ban den welcken geen 
macht en Gebben te gend 

ie 
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bie den Cabernaſtel dienen, [uu vertrouwen Hat tun een 
rr Want Welcker Dieren 
bloet voor de ſonde gedra⸗— 
gen wiert in het heuligdom 
door den sere Heel / 
derfelber lichamen wierden 
verbrandt bunten de leger= 
 mlaetfen „or 
12 Daerom heeft aackt Je⸗ 
ſus / ap dat Gu daag fijn eu” 
gen hioet Get volckt faude 
henligen / buuten de poorte 
geleden. ei 
13 So laet ons dan tat hem 

untgaen bunten De leger— 
plaetfe/ fijne ſmaethent dra⸗ 
gende, 

ra Want Wp en hebben 
hier geen blijbende ftaùt / 
maer Sun ſoecken de toeko— 
mende. | 
15 Laet ank dan daag hem 

altijt Gode opofferen een 
offerhaude des lofs / dat if 
be vrucht der lippen die ſij— 
nen name belijden. 
16 Endeen vergeet der wel: 
dadighent ende Der medez 
deelfaemtent niet ; want 

heeft Gaat een welbehagen. 
17 Zijt uwen Voorganger 
ren gehoorſaem / ende zijtfe 
anderdanigh. Want ft az 
ken voor uwe zielen / als die 
reſtenſchap geven ſullen: op 
dat ft dat doen magen met 
beeugde / ende niet al ſuch⸗ 
tende. Want dat en is u niet 

„18 Biddet voor ons; want 

sen ſoodanige offerhanden 

goede conſcientie hebben / 
al& die in alles willen eer— 
licht ‘wandelen. 
19 Ende iclt hidde [u] te 

meer dat gu dit doet / op Dat 
icht te eerder ulieden mank 
wedergegeven worden. 
20 De Godt nu dek brede) 

die Den grooten Werder der 
fchapen dao2 het bloet deë 
eeuwigen Ceftamenté uut 
den dooden Heeft weder: 
geb2acht/ [namelick] onfen 
Heere Jeſum [Chriftum]: 
or Die volmalte u in allen 

goeden wercke/ op dat qu 
fijnen wille meugt doen: 
tuercktende in w ’t gene voor 
hem welbehagelickië/ daa? 
Jeſum Chziftum: den Welce 
fen zu de heerlickthent in - 
alte eeutuighent. Amen. 
22 Doch ick hidde u / brꝛoe⸗ 

ders / berdzaegt het woort 
deſer vermaninge: want ick 
hebbe u ín 't ſtorte geſchre⸗ 
ben. 
93 Weet dat De beroeder 

Cimotheus losgelaten ië / 
met welcken (fa hy haeft 
ſtamt) ick u fal ffen. 
24 Groetet alte uwe Voor⸗ 

gangeren/ ende alle be henz 
lige. WM groeten Hie han 
Italien zijn. : 
25 De genade zu met u 

affen. men. — 
(De Sendbrief] aen de Hebreen is 
uyt Italien geſehreven erde 
door Timotheum Ige⸗ nden lag 

€ 



Cap. zr. _ De Algemenune Sendhzief 

De Algemeyne Sendbrief High ie / roeme in ſüne 

des Apoftels hangen * “baders tine 
Io Ende de rijckte í 

J A Credia. ade bernederinge: Want hu fal 

Bet Eerfte Capittel. |al een Gloeme Dek vras 
Acorus, een dienſt- voorbugaen. | 
necht Godts ende Deff rr Want deſonne ik opne > 
Heeren Jeſu Cheiſti / den [gaen met de hitte / ende heeft — 

twaeif ftammen bie in de ber: | Get gras dorre nemaeckt/ en⸗ 

ſtraninge zijn / ſalighent. de fn bloeme is afgevallen/ 
2 Acht Get voor groote ſende de ſchoone gedaente 

vreugde / mijne bzoeders / hares aenſchüns is vergaen: 
wanneer gu in velerſen ver⸗alſoo ſal oock be rücke in fij- 

faeckinge valt: ne wegen verwelckeren. 

3 Wetende dat He beproe⸗12 Saligh if de man Die ver⸗ 
vinge uwes geloofs lijdfaem⸗ [faeckinge berdzaent: want 
heyt wercehktt. als hu bepzoeft ſal geweeſt 
4 Dach de lüdſaemhent [ziju / fo ſal Gude kroone des 
hebbe eeñ volmaeckt werck / [levens ontfangen / welcke De 

op dat qu waagt volmaecttt |Beere belooft Geeft den ge⸗ 

zjn ente geheel oprecht / in [nen die hem lief hebben. 

geen dingh gebzeckelick. 13 Niemant als hu Ler- 

5 Ende indien nemant ban |facht wort / en fenge/ Ack 
u wihent ontbzeeckt/ dat worede ban Godt berfacht : 
huſe van Godt begeere / Die |fuant Bodt en Han niet Gers 

een negelick mildelickt geeft / [facht worden met het quade/ 
ende niet en verwit: endefujende Gu ſelve en berfaeckt 
ſal hem gegeben worden. niemant, 
6 Maer dat huſe begeerein} 14 Maer een pegelictt wort 

geloove/ niet twüffelende: verſocht als Gu ban fijne 

want die twijffelt is een Gare |engene begeerlickhent afge 
der zee gelijck / die ban den [trocken ende berlackt worzt. 

uint gedreben ende op ende 15 Daer na de begeerlick⸗ 

neer geworpen luo2t. hent ontfangen hebbende 
7 Want die menſche en baert ſonde: ende de fande 

menne wiet dat hu pet ont⸗ voleundigt sijnde baert De 

fangen fal van den Deere: doot. Â 

8 Een dobbelhertigh man| 16 En dwaelt niet/ mijne 
Lis] ongeſtadigh in alie fijne [geliefde broeders. ; 

wegen. 17 Alle goede gave/ ende 

9 Maer be bzoeder die ner Jalle boïmaeckte gifte if ee 
là Kd 

et Den ar vn EE ·· —— 

aad 
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Cap. 2. 
baben/ ban den Vader der 
lichten afftamenbde / by uelc= 
ften geen beranderinge en 
tê/ afte ſchaduwe ban om— 
keeringe. 

dek Apoſtels Jacobi. Fol. 240 

vruheut if / ende daer bu 
blijft / deſe geen bergetelick 
hoorder geworden zijnde / 
maer een Dader Des wercks / 
deſe [Legge ick] fal gelucſtfa⸗ 

18 Pae fjnen Suite Heeft ligh zjn in dit fijn boen. 
hu ons gebaert daa, het) 6 Andien vemant onder u 
woort Der Waerhent / Up 
dat wu fauden zijn [als | eer⸗ 
ſtellingen fijner ſchepſelen. 
19 Sa dan / mijne geliefde 

broeders/ ven vegelick men⸗ 
ſche zu raſch am te haaren / 
traeah am te ſpreſten/ traegh 
tot todrn. 
20 Want he taan des mank 
en werckt Godts gerechtin- 
heut niet. 
or Daerom afgeient heh 

bende alte bunlighent ende 
aberbloet ban boosheyt/ 
antfanat met fachtmoeùig- 
heut het woort dat in [u] ge⸗ 

duncſtt dat hu Godtsdien— 
ſtigh if / ende fijne tonge niet 
in taamen houdt / maer fijn 
herte verlendt / deſes Godts⸗ 
dienſt is noel. 
27 De funbere ende on— 

bevlecſtte Godtsdienſt kaa, 
Godt ende den Dader ik de— 
fe/ Weefen ende weduwen 
befoechten in Gare verdrzuc— 
kinge/ [ende] hemfelben 
anbefmetf bewaren tan De 
werelt. 

Det 2. Capietel. 
Mere b2oeders/ en hebt 

niet het geloove onſes 
plant wort / 't welrſt uwe Beeren Jeſu Chzifti / [des 
zielen ſtan ſaligh maken. 

ae Ende zijt daders des 
wooꝛrts / eñ niet alleen hoor⸗ 
Berg / ufelben met valſche 
overleggingen bedriegende. 

23 Want fa nemant cen 
hoo2der ik Def woorts/ enz 
de niet een Dader / Die if ven 
man gelijck / welcke ſijn 
aengeboren aengeficht bez 
merckt in eenen fpiegel. 
24 Waut hu heeft hemſelven 

bemerchtt / ende is wechge— 
gaen/ ende heeft terſtont ver⸗ 
geten hoedanigh hu maf. 

25 JP 

Heeren der heeriickthent met 
aennemingen des perſoons. 
2 Want fa in uwe verga⸗ 

deringe Juame een man 
met eenen gouden ringh 
aen Den binger/ in een rier⸗ 
lichte Rleedinne / ende daer 
guame oock een arm man 
in met een fiechte kleedinge: 
3 Ende an faudt aenffen den 
menen bie De cierlichkte ſtlee— 
dinge deaent / ende tot hem 
feggen/ Sit qu hier ap een 
eerlicke plaetje: ende ſoudt 
fengen tot den armen / 

| aer die inffet ín de | Staet on daer/ ofte/ Sit 
volmaeckte Met / die der! hier anderrnijne voetbanck. 

4 Cie 



Cap. 2. 

ufelben een anderfcheut gez 
maecttt/ ende zt vechters | doet alfan/ als die dooz De 

wet der veruhent fuit geoor⸗ geworden ban gquade over: 
ieagingen 2 
5 Hamet / mijne geliefde 

brꝛoeders / en heeft Godt niet 
untverkoren De acme deſer 
werelt / [om] rijcſt [te zijn] 
in 't geloove/ ende erfgez 
namen des Konincſtrijcks/ 
twelck hu belooft den gez 
nen Die hem lief hebben 7 
6 Maer qu hebt den atmen 

uneere aengedaen. En oer: 
weldigen u niet De vijckte / 
ende [en] trecktenfe u [niet] 
tat de Verchterftaelen 2 
7 En afteren fu niet Den 

goeden naem Die aber u aenz 
geroepen is? 
8 Gndien gu Dan de Ko⸗ 

ninckticke wet volbzengt / 
nae de Schzift / Gy fult 

_ uien naëften lief Gebben 
als ufelben / fa Doet gu mel: 
9 Maer indien an Den per⸗ 

faan aenneemt/ fu Doet au 
ſande / ende wort Lan De 
met beftraft als overtreders. 

ro Want wie de geheele 
wet fat hauden / ende in Eén 
fat ſtrunckelen / die is ſchul⸗ 
digh geworden aen allen. 
rr Want Hie geſegt heeft / 

Gr en fuit geen overſpel 
doen / die heeft oactt geſegt / 
Gp en fult niet dooden. In⸗ 
aten gu nu geen overſpel en 
fuit Haen / maer fult doo⸗ 

re Spzeeckt alfaa / ende 

deelt worden. 
13 Want een onbarmher⸗ 

tigh oordeel [fal gaen] over 
de gene Hie geene barmher⸗ 
tighent gedaen en Heeft: || 

barmhertighent ende de 
roemt tegen het aûzdeel. 
14 Wat nuttighent ik het / 

mijne broeders/ indien ne 
maut fegt / dat hu hetgelan- 
be Geeft / ende en heeft de 
wercken niet: Kan dat ge⸗ 
loove hem fatigh maken: 
15 Indiender nu een heoeder. 
afte ſuſter naeckt ſaudenzijn / 
ende gebrecſt ſouden hebben 
ban dagelicſtſeh voedſel: 
16 Ende nemant ban u tot 

haer ſoude ſeggen / Gaet he⸗ 
nen in vrede⸗/ tat warm/ 
ende wort verſadigt: ende 
gulieden en ſoudet haer niet 
geven de noatdeuftigheden 
bes lichaems fat nuttige 
Gent is dat 2 
17 Alſoo aackt Get geloove⸗ 

indien Get de wercken niet en 
heeft / is bu hemſelven daat, 
18 Maer fal nemant ſeg⸗ 

gen/ Gu hebt het geloove/ 
ende ickt hebbe be wercken : 
taant mp uiu geloove unt 
uwe wercken / ende ick fal 

u unt mijne wercken mijn 
geloove toonen, 
19 Gu gelaaft 5 bat Gabteen 

ben / fa zijt om een aser-!eeninh-[Godr] if: an he | 

De Algemenne Sendbeief EE | 
+ En Gebit qu Dan niet in ſtreder Der wet geworden. 

dd 



Cap. 3. 

er mn a 

bes Apoſtels Jacobi. Fol. 241 

wel; de dunvelen gelaoven wetende dat tun te meerder 
| ’taackt / ende fn tfitteren. oo2deel ſullen ontfangen. 

oo Maer milt gu meten/| 2 Want uu ſtruuchſtelen alte 
a pel menfche/ dat het gez 
foobe fander De wercken 
daat if? _ | 
„ar Abꝛaham anje Lader is 
hu niet unt De werchkten gez 
rechtveerdigt / als hu Afaar 
ſijnen ſane geoffert heeft op 
den altaer? 
22 Siet an wel dat het gez 

{aoe medegewrocht Heeft 
met fijne werckten / ende het 
geloove -bolmaeckt is nez 
‘eeft uut de wercſten? 
23 Ende be Scijzift ik herz 

bult geworden / die daer 
feat / Ende Abraham gez 
(aafbe Babt / ende het if 
hem tat rechtveerdighentge⸗ 
rekent: ende Guis een vrient 
Godts genaemt geweeſt. 

24 Siet gt dan nu dateen 
menſche unt de werchkten gez 
rechtveerdigt wort / eñ niet 
alleenlicſt unt het geloove? 
25 Ende desgelijcſts oock 
Haat de hoere/ is ín niet 
uut de wercken gerechtveer⸗ 
dingt geweeſt als fm De geſon⸗ 
dene heeft ontfangen / ende 
daa? eenen anderen wegh 
uutgelaten 2 
26 Want gelijckſt het lichaem 
fander geeft daat ik / alfoa 
ig dock het geloove fander 
be wercken doot. 

Det 3. Capittel. 
32 zt niet bele meer 
ſters mijne bzoederk/ 

in vele. Indien nemant ín 
wuozden niet en ftrunckelt / 
die is een volmaecktt man/ 
machtigh om oock het gez 
heel lichaem in den toom 
te houden. 
3 Siet / Wu leggen den 

peerden toomen ín de manz 
den / op dat fp ont fouden 
gehoorſaemen / ende lun len- 
den [daer mede] haer geheel 
lichaem om: 
4 Siet oack de ſchepen/ 

hoeweilſe faa groot zijn / en⸗ 
de ban harde winden gedzez 
ben / fm worden ammegez 
‘wendt ban een feer Flenn 
roer / waer Genen aackt be 
begeerte des ſtierders (uil: 
5 Alſoo oock de tonge ik 

een ſtlenn lidt / ende roemt 
[nochtans] groote dingen. 
Siet/ een kleun vner hoe 
grooten hoop houts Het 
aenfteeckt. 
6 De tonge ik vocſt een 

vner / cen werelt ber onge 
rechtighent: alſoo if de tan: 
ge onder onfe leden neftelt / 
welcke het geheel lichaem 
befmett / ende ontfteeckt het 
radt [onfer] gehoopte / ende 
wozt antfteken ban de helte. 
7 Want alle nature bende 

der wilde Dieren / ende der 
vogelen / bende der ſtrun— 
pende ende der zeedieren / 
wort getemt =, ende is — 



Can. 4. 

geweeſt ban Be menfchelicz 
ſte nature; 

3 Maer de tonge en fan 
neen meufche temmen. Su if 
ren onbedwingelickt quaet: 
vol ban doodelickt venijn. 
9 Daag haer laven nn Godt 
ende Den Vader / ende door 
haer vervloecſten wu de 

menſchen / die nae be geliüc⸗ 
ſteniſſe Godts gemaeckt zjn. 

ro Unt ben ſelven mount 
framt voort ſegeninge ende 

vervloerkinge. Dit en moet / 
mine broeders / alſoo niet 

geſchieden. 
11 Welt oock een fanterne 

uut een felbe ater Get faet 
ende Get bitter? 

re Yan oock / mijne broe⸗ 
berg / een vjgeboom oljven 

voortbrengen / af een Wijns 
ftactt wijnen? Alſoo Len kan ] 

neen fontenne faut ende faet 

mater voortbrengen. 
13 Wie is lujst ende verſtan⸗ 
High ander uz Die bewüſe 

uut [lijnen] gaeben wandel 
fijne wercken in ſachtmoe— 

dine wiüshent. 
14 Maer indien gu Gitte 

ren nijt ende twiſtgierighent 
hebt in uw Gerte/ fa en 
roemt ende en liegt niet tez 

gen de waerheyt. 
15 Deſe en is be wüshent 

niet die van loven afſtomt: 
maer is aerdſch / natuerlick / 
dunbvelfch. 
16 Want waer nijt ende een vnant 

twiſtgierighent ia / aldaer 

De Algemenne Sendbeie 
is verwerringe/ cube alle 
booſe handel. 

17 Maer de wihent die 
van boven is / die ik ten eer⸗ 

— 

ſten ſunver / daer na vreed⸗ 
ſaem / beſchenden / geſegge⸗ 
lickt bol van barmhertig— 
Ghent ende ban goede vruch⸗ 
ten / wiet partijbelickt oa2s 
deelende / ende angebennft. 
18 Enbe de vrucht Her 

techtueerbinhent wort in 
zede nezaent / vaag He gene 
Die vrede maken. J 

Het 4. Capittel. 
—V waer [komen] ſtrj⸗ 

gen ende vechternen 
ander u? [Komenfe] niet hier — 
ban / [namelick] uut uive 
welluſten Die ín uwe leden 
ſtrijt baeten? 
o Gn begeert / ende hebt 

niet: gu beùijdet ende gwert 
[nae dingen]/ ende en kante 
[fe] uiet verkrijgen: gu becht 
ende boert krÿgh dach ou 
en Gebit niet / om dat gu 
niet en biddet. 
3 Gyn bibdet/ ende mt en 

antfannt miet / am bat gut 
qualick biddet op Dat gu 

Get in uwe welluſten daoz⸗ 

fzengen faudt, 
4 Oberfpeelderk ende overs 

ſpeeldereſſen en weet gu niet 
dat de vrꝛientſchap der werelt 
veen vnantſchap Godts is? 

So wie ban een vrient Der 
werelt wil zijn / die wozt 

Godts geſtelt. 

5 Of meynt ou 

— | 

bat de 
Srhaift 

en 

i 



Cap. 5. 

Schrift te vergeefs ſegt / De 
Geeft diein ons aant heeft 
vie luft tat nijdinheunt 
6 Aa hun geeft meerder 
genade. Daerom ſegt [de 
Schrift] / Godt Suederftaet 
de hoovaerdige/ maer de 
nedzige geeft hu genade, 

7 Suonderwerpt u dan Boz 
bes wederſtaet den Dunbel / 
ende hu fal ban Lieden. 
8 Paket tat Bokt / ende 
huſal tot u naſten. Wennigt 
de Handen qu ſondaers/ 
ende ſunbert De herten gy 
dobbeſhertige. 

9Daeargt u als elendige/ 
ende treurt ende weent: uw 
facchen worde verandert in 
treuren / ende [uwe] Glitz 

ſchap in bedzoefthent. 
zo Dernedert u Loo? den 

Peere/ ende Gu fal u ver— 
haogen. 
ir Broeders / en fpreecktt 

niet qualicht van malſtande⸗ 
ren. Die kan [lijnen ] broes 
ber gualict ſpreecſtt ende 
fijnen broeder vordeelt / die 
ſpreecktt nualickt han be wet / 
ende aazdeelt He ‘vet. Indien 
gunu de wet oordeelt / fo. En 
zijt am geen Dader Der wet / 
maer een vechter. 
re Daer ik een eeninh Wet: 
gever / Hie behouden Kan 
ende verderven. Doch luie 
zt am die eenen anderen 
gogdeelt? 

aen nu nt die Haer 
1 fuiten heden afte 

des Apoſtels Jacobi. Fol. 242 

mozgen nae ſulcken ftaùt rene 
fen / ende aldaer één jaer 
overbzengen / ende ſtoop⸗ 
manſchap drijven / ende win⸗ 
fte daen: 
14 Die qu niet en weet 

wat ma2nen [gefchieden fal Jt 
want hoedanigh if uw lez 
ben? Want het is een damp 
die Loar een wennigh ſtits] 
geffen wort / ende daer na 
verdwijnt. 
15 An plaetſe dat qu ſoudt 
fenaen / Indien de Heere 
—— ende Lup leven ſullen / 
a ſullen wu Dit ofte dat buen. 
16 Maer nu roemt ou in 

uien hoogmoet: alie faaz 
danine roem is boos. 
17 Wie dan leet goet te 
doen / ende niet en Doet / 
dien is het fande, 

Pet 5. Capittel. 
Ef-aen vur on rijchke/ 
weent ende hunt ober 

uwe elendigheden / die ober 
u ſtomen. 
a Wu rijcktham is verrott / 

eñ uwe Kleederen zijn Lan de 
matten gegeten gewozrden. 
3 Wm gout ende ſilver if 
verroeſt: ende hare roeſt fal 
u zijn tat een getungeniſſe / 
ende fal uw vleeſch als een 
vner Gerteeren : qu hekt 
fchatten vergadert in De 
laetſte dagen. 
4 Siet / de loon der wercſt⸗ 

lieden Die uwe Tanden ge— 
maent hebben / welcſte ban 
u verſtort is/ roept: ende 

R 2 het 



Cap. 5. 
het gefch2en Der gene die 
geoogſt hebben is geſtamen 
tat ín De doren des Beeren 
Sabaoth. 
5 Gu hebt leckerlick gez 

leeft op Der aerden / ende 
welluſten gevolgt: on hebt 
uwe herten gevoedt alf in 
eenen dagh ber flachtinge. 
6 Gu hebt ueraazdeelt / 

an hebt gedoodt den rechte 
beerbigen ; [ende] Gu en 
wederſtaet u niet. 
7 So zt dan lanckmoe— 

digh/ broeders / tat de toe⸗ 
ſkamſte des Heeren. Siet / 
de lantman verwacht de 
ktoſtelicke vr2ucht des ſants/ 
lanckmoedigh zijnde over 
deſelve/ tat bat het den 
heoegen ende fpaben tegen 
ſal hebben ontfangen. 
„8 Weeft on oak lanck- 
macdinh / Gerfterckt uwe 
Gerten: tant He taeftomfte 
beg Heeren nenactkt, 
9 En fucht niet tegen malz 
anderen / broeders / op bat 
au niet veroordeelt en wort. 
Siet / de Hechter ſtaet voor 
de deure. 
ro Mijne hroeders / neemt 

tot een exempel Dek lijdens 
ende der lanckmoedighent/ 

De Nigemenne Sendbeief Jacobi. 

het eunde des Beeren geſien/ 
dat De Heere ſeer barmher⸗ 
tigh is ende een-antfermer. 
12 Dach vooz alle dingen/ 

Mijne broeders/ en ſweert 
niet/ nach by den hemel / 
nach Gu be aecde / nach 
eenigen anderen eedt: maer 
uw ja / zu ja/ ende het neen⸗ 
neen: op Dat, mr in geen 
aa2deel en Galt, 
13 Gé vemant onder u in 

lijden? dat hu hidde: is ve⸗ 
mant goets moets? dat Gu 
pſalmſinge. 
14 GE nemaut kranck ans 

Der u? dat hu tat Gem roepe 
de Ouderlitmgen Der gemenn⸗ 
te / ende dat fn ober hem 
bidden / hem falbende met 
afte in den name Dek Beeren : 
15 Ende het gebedt bed nez 

laofs fal Den ſiecken behou— 
den / ende de Heere ſal hem 
oprechten/ ende fa hu fan- 
Den gedaen fal hebben/ het 
fal hem vergeven worden. 
16 Belüdt malftanderen de 
misdaden / ende Gidt Lao? 
malftandeten / op Dat gquge⸗ 
fant mordet. Een ſtrachtigh 
gebedt des rechtheerdigen 
vermagh veel. 
17 Elias was een menſche 

de Propheten / die [in] Den | ban gelijckte bewegingen als 
name Dek Heeten geſproſten 
hebben. ‘ 

wi / ende hu hadt een gez 
bedt dat het niet en ſoude 

rr Siet / Sunt houdenſe ge regenen: ende Get en regen⸗ 
lucſtſaligh die berb2anen. Gu)de niet op de aerdein drie 
beút De berdzaegfacmhent|jaren ene jef maenden. | 
Jobs nehao2t/ ende gu hebtt 18 Ende hu haat mederam/ 

ende 



Cay. 1 
ende de hemel maf tegen / 
ende de aerde zacht hare 
vrucht voort. 
rg Beoeders / indien ner 

mant onder u ban De waer⸗ 
beut té afgedluaelt / ende 
hem nemant Gelteert / 
ao Die wete / dat de zene / 

die eenen fandaer ban He 
dwalinge fijnek wegs Gez 
keert / fat eeu ziele ban den 
daat belanden / ende fal me⸗ 
nigte der fanden bedeciten. 

DeEerfte Algemeyne 
Sendbrief des Apoftels 

aonan sol RL 
Het Eerſte Capittel. 
ETRUS, een Apos— 
tel Jeſu Chaꝛiſti/ den 
vreemdelingen ber: 

front in Panta / Galatien / 
Cappadocien/ Aften / ende 
Bithunien: 
2 Den untverſtorenen nae 

de voorſtenniſſe Godts des 
Paderá/ in De henligmaktin⸗ 
me des Geeft / tat gehoor⸗ 
faembent ende beſpreengin— 
ne Des bloets Jeſu Chäeiſti: 
Genade ende bebe 3u u Bere 
menigbvuldigt. 
3 Gelooft zu De Godt ende 

Pader ouſes Deeren Jeſu 
Cheꝛiſti / die nae fijne groote 
barmhertigheut ons beeft 
wedergeboren/ tot een ſe— 
bende hope / door De opftan: 
dinge Jeſu heij unt den 
booden/ 

De J. Algemenme Sendberief Petri. Jol. <43 

ende onbevlecktlicke/ ende 
oanverwelcklicſte erffeniffe / 
die ín de hemelen bewaert 
is Laa? u / 
5 Die guin De kracht Godts 
bewaert Woet dooz het gez 
loove/ tat de ſalighent die 
berendt if om geopenbaert 
te worden in den laetſten tijt. 
6 An welcken ou u berz. 

heugt/nu een wennigh [tijts } 
(fa het noodigh if) bedzoeft 
zijnde Daag menigerlen Ler- 
foecktingen : 
7 Op bat He beproevinge 

uwes geloofs / die Geel ſtos⸗ 
telickter is Dan Dek gouts 't 
welcſt bergaet ende daag Get 
vner beproeft wort / bevon⸗ 
den worde te zijn tat lof / ende 
eere/ ende heerlickhent / in be 
openbaringe Jeſu Cheiſti: 
8 Den welckten an niet gez 

ffen en hebt / ende [nochtans 
tief hebt: in den welcken gu 
nu/ hoewel [hem] niet ffen= 
De / maer geloovende/ u bere 
heugt met eene onuntfp2ekez 
ticfte ende heerlicke b2eunde :- 
9 Perkrijnende het ennde 
uwes nelooft / [namelick] 
de ſalighent der zielen. 
ro Pan welcke ſalighent an: 
dervraegt ende onderfocht 
Gebben be Propheten / die 
gepropheteert Gebben ban 
de nenade aen u [gefchiet]: 
rr Onderfoechtende op weſc⸗ 
fen ofte hoedanigen tijt de 
geeft Cheiſti / die in Haer 

4 Cot gen anteerberfliche / mas / onale ende te Gag | 
3 ren 



Cap. I. 

op Chꝛiſtum [komen foude ]/ 
ende de heerlicſthent Daer na 
[volgende]. 

12 Den welcken geopen— 
baert is / Dat fm niet haer 
ſelben / maer ong bedienden 
defe dingen / Die unu acnz- 
gedient zijn bu De gene Die 
u het Euangelium verſton— 
digt hebben Dao den Heu— 
nen Geeft die ban Den her 
mel gefanden is / in welckte 
dingen De Engelen begee— 
righ zijn ín te fien. 
13 Daerom opfcha2tende 

de lendenen uüwes berjtants / 
lende] nuchteren zijnde / 
hoopt bolftomelictt op De 
genade Die u toegehzacht 
wozt ín De openbaringe Jeſu 
Chꝛiſti. 
14 Als gehoorſame ſtinde⸗ 

ren / en wort niet gelijckfor⸗ 
migh ben begeerlicſtheden/ 
die te vooren in uwe onwe— 
tentheut waren: 
15 Maer gelijck u bie u nez 
roepen Geeft henlioh if / [fo | 
wort aac ot ſelve henligh 
in allen [uwen] wandel / 
16 Daeram dat ’er geſchre⸗ 
ven is / Zit henligh/ Mant 
icſt ben henligh. 
17 Ende indien gutot eenen 

Pader aenroept den genen 
die fander aenneminge Def 
perfaans oordeelt nae eens 
uegelicks wercſt / fa wan— 
belt in beeefe Deun tĳjt uwer 
inwooninge: 

De A. Algemeune Sendbrief 

ren getungde het lijden ſdat)) 18 Wetende dat qu niet 
dao? verganctteſlicke dingen / 
filber ofte gaut/ verloſt en 
zt unt uwe jdele wanhelinz 
ge / die fu] ban de baderen 
avergelevert [is]: 
Ig Waer Daag Get dierbaer 

bloet Chꝛiſti / alf eens anr 
beſtraffelicſten ende onbe—⸗ 
vlecſtten Lams: 
oo Dewelckte wel voorge⸗ 

ſtent if geweeſt boor be 
grontlegginge Der werelt / 
maer geapenbaert is in de⸗ 
fe laetſte tjden om uwent 
wille: 
ar Bie on door hem gelooft 
in Gadt / welcke hem op— 
geweckt heeft unt Den doo— 
den/ ende hem Geerlickhent 
gegeten heeft / op Dat uiu 
geloove ende hope op Godt 
zijn foudre. 
oe Hebbende [dan] uwe 

zielen gerenuint in De ge— 
hoorſaemhent Der waer— 
hent/ door den Geeft / tot 
ongevennsde bzeoederlickte 
liefde/ fa hebt malktande= 
ren vueriglickt lief uut cen 
term herte: 
23 Die au wedergeboren 

zijt niet unt berganckelicz 
fen / maer [uyt] oanberganc⸗ 
Felichten zade/ Doo? het iez 
gende ende eeutintlijbende 
woort Goûts. 
24 Want alie vleeſch ik al 
graf / ende alle heerlickheyt 
ges menfchen if als cen bloes 
me def gras. Het grad ik 

ber: 

| 



| | 
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gerdoaret / ende fijn bloeme 7 U Han die gu gelooft is 
té afge ballen : Gu bierhaer: maer Hen anr 

25 Maer Het woort des gehoorſamen [wort gefegt |/ 

Heeren Llijft in Der eeuïuig- | De fteen dien de bouwlieden 

Gent: ende Hit is het woort | berwagpen hebben / deſe ik 

dat ander u verßkondigt ig. gewozrden tat EEN hooft bek 

“Bet a. Canittel” Hoecks/ ende een ſteen Dek 

@degt dan af alle quartz aenftaatf / ende een rotze 

) Gent / ente alte bedzant/| DEL ergerniſſe: 

ende gevennſthent / ende nij 8 Den genen [namelick] 

pinhent/ ende atie achter⸗ [bie haer aen Get wooꝛt taaz 
Klappmmen / ten / ongehoorſaem zijnde / 
2 Ende alg nieuwgeborenewaer toe ſy aocit gefett zjn. 

Tinderkerik/ zit feer begee⸗/ 9 Maer qu zijt een unt⸗ 

rich nae de redelicue onder⸗ verſtaren geflachte / cen Ko⸗ 
valfchte melckt / op dat gu niucklick Priefterham/ een 

doo befelbe meugt optuase heuligh volcſt / een berkrer 
fen : gen volcſt: op dat on ſoudet 

3 Gndien gu anders mer verkondigen De deugden Def 

fmaectt hebt bat de eere | genen Die u unt de dunſter⸗ 
goedertieren is. niſſe geroepen Heeft tot ſijn 
Est welcken Famende wonderbaer licht. 

CalstotJeenentevendenfteen/| To Die qm eertüts Geen 
ban demenfchen wel verwor⸗volck en waert / maer uu 

gen / maer by Bodt untver⸗ Godts volckt zijt: Die [eer- 

ſtoren / [ende] bierbaer: tijts J niet ontfermt en Wacrt/ 

x So wordet qu oock ſelve / maer UU ontfermt zijt gez 

als ſevende ſteenen / gebouwt worden. 

Eerd een geeftelick hunt /) IL Geliefbe/ ickt vermane 

[tot] een henigh Peieiter: [u] als inwooners ende 

dom / am weeftelicke offerts Geeemdelingen / dat DU u 

Ganten opte offeren / die onthoudt ban be vleeſchelic⸗ 

Gade acunenaem zijn Haag) le begeerlickheden / welcke 

tn Ehziftum. ſtrijgh voeren tegen De ziele : 

6 Daerom is aac Gerbats) 12 Ende houdt uwen wan⸗ 

tetin be Schzift/ Siet ick | bel eerlick ander de Wende: 

legge in Sion eenen unter⸗ | neit: op dat int gene fn uuaz 

fen hoechſteen / bie watherz | liclt van u ſpreſten / als var: 

koren [ende] dierbaer is: quaetdoenders / ſu uut De 

ende / Die in hem gelooft en naede wercken die ſu in [u 

fat miet Gefchaemt worden. ſien/ Godt ————— 

En 4. mo⸗ 



Cap. 3. De A. ANlgeinepne Sendhzief 
mogen ín ben dagh der hey or Want bier toe zijt ou 
foecktinge. ORE 
13 Zijt ban alle menfchez 

geroepen / dewüile oorſt 
Chziftus boo? ong geleden 

Ì 
| 

| 
d 

ficke a2deninge onderda⸗ heeft / ons een exempel nala⸗ 
nigh / am des Heeren wille: tende / op bat ou ſjne voet⸗ 

het zu den Komngh / als de [ft 
opperſte macht hebbende: 
14 Het zu den Stadthou⸗ 

deren / als die ban hem gez 
ſande wozrden / tot ſtraffe 
wel ber qguaetdoenders / 
maer [tot] prijs der gene die 
gaet doen. 
15 Want alfaa is't He wille 

Godts/ dat gu weldoende den 
mont ſtopt aen De onwetent⸗ 
bent der dwaſe menfchen : 
16 Als bene / ende niet de 

vruheut hebbende alt ren 
beckfel Der hooshent / maer 
alk dienſtſtnechten Godts. 
17 Eert een vegelick: hebt 

be beoederfchap lief: Geeft 
Godt: eert den Koningh. 
18 Gn hunsknechten / zijt 

met alle vreeſe onderdanigh 
ben heeren / niet alleen Den 
goeden ende Gefchendenen / 
maer oocſt Den harden. 
Ig Want dat if genade / 

indien gemant/ om De can- 
fcientie voo2r Godt / ſwarig⸗ 
hent verdraegt / lijdende ten 
anrechte. 
oo Want ‘nat tof ik het inz 

bien gu verdraegt als gu ſon⸗ 
digt / ende [daer over] geflaz 
nen oet? Maer indien gu 
verdrzaegt alé on weldoet/ 
ende [daer over] lijdet / dat 
is nenabe bu Godt. 

appen foudet nabolmen. 
22 Die geen fonde gedaen 

en Heeft / nach Haer en ik 
geen bedrogh in ſjuen mon 
gebonden. 
23 Die als hy gefchalden 
wiert / niet fueder en fchaïdt/ 
ende ais hu Teedt/ niet en 
dreugde: maer gaf het ober 
aen Dien die rechtveerdelick 
ao2deelt, 
24 Die ſelbe onfe fondenin 

ſijn lichaem gedzagen Heeft 
ap het hout: op Dat uyt de 
fanden afgeſtozven zijnde / 
der gerechtighent eben fauz 
den: dao? wiens ſtramen 
gn geneſen zijt. 
25 Want ou waert als dwa⸗ 

lende ſchapen: maer mt zijt 
nu bekeert tat ben Herder 
ende Opſiender uiver zielen. 

Het 3. Lapittel. 
|D Febe nt Laue 

wen/ zijt uwe epnene 
mannen onderdaninh: op 
dat oockt fu eenige Den woor⸗ 
de ongehoo2faem zijn / fn 
daa? Den wandel der b2ouz 
wen fander woöoort mogen 
gewonnen maden : 
a Als fn fullen ingeſien heb⸗ 
ben uwen ſtunſchen ‘wandel 
in vreeſe. 
3 Welcker bercierfel zn / 

niet 't gene umterlick ie / 
[be-: 



Cap. 3. 
[beftaende }- ín het alechten 
deg hans / ende omhangen 
ban maut/ ofte ban ktleede⸗ 
ren aen te treckten ; 

‚4 Maer de verborgen men: 
fee. des herten / in het ou⸗ 
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daer toegeroepen zijt / op dat 
au fegeninge faut ke-er ben. 
ro Want wie het Teven 

fuit Vief hebhen/ ende goede 
Hagen fien / Die ftille fijn 
tonge ban het guaet/ ende 

verderflick [vercierfel} eens ſijne lippen datſe geen be— 
ſachtmoedigen ende ſtillen 
geeſts/ die koſtelickt is boa 
Godt. NG 

5 ant alſoo Lercierden 
— eertijts nackt De 
enlige vr2oumen / die op 

Godt hoopten / ende Maren 
hare eugene mannen anders 
danigh: 
6 Gelijckt Sara Abraham 
gehoorfaem is geweeſt / hem 
noemende heere: welckter 
dochters mt geworden zit / 
als uu weldoet/ ende niet 
en Geeeft voor eenige ver— 
ſchrickinge. 
7 Gn mannen insgelijcks/ 

fuaaonet bu [haer] met Herz 
ftant / den vzouwelickten haz 
te/ als het fluachifte / eere 
nebende/ als Die oocſt medc- 
erfgenamen Der genade Dek 
levens [met haer] zijt: op 

dat uwe gebeden niet Vere 
hindert en waden. 
8 Ende eundelick / zt al 

te eensgeſint / medeliüdioh / 

deon en fp2elten : 
ir Die Wijcker af ban het 

nuade / ende Dae het goede: 
die fuectte vrede ende jane 
denſelven na. 
re Want de oogen Dek 

Heeren zijn ater De rechte 
heerdine/ ende fijne voren 
tat haer gebedt: maer het 
aengeficht des Weeren ik ter 
gen de gene Die quaet Doen. 
13 Ende luie ik 't Die u guaet 

daen fal/ indien gu navale 
gers zijt tan het goet: 
14 Maer indien gu vocſt 

lijdet am der gerechtinhent 
wille/ fa zijt gu ſaligh: 
ende vn veeeſt niet unt vbeee⸗ 
fe ban haer / nach en wert 
niet ontroert : 

135 Maer Heulint Godt 
ben Heere in uive herten: 
ende zijt altijt berendt tot 
verantwoordinge aen een 
vegelicſt die u reſtenſchap 
af-eufcht ban De hope die 
in wu is/ met ſachtmoedig— 

be broeders lief hebbende/ heuyt ende vzeeſe. 
met innerlicke barmhertig⸗ 
bent beweegt / vriendelick: 
9 Eu bergeldt niet quaet 

too? quaet / of fcheïden voor 
fchelden : maer ſegent daer: 
entegen ; wetende dat gau 

16 Ende hebt een goede 
ranfctentie / op dat in 't 
gene fn nualictt ban u ſpree— 
fen / alg han guaectdaens 
ders / fm beſchaemt mogen 
worden Die uwen goeden 

*75 wan⸗ 



Cap 4 

‘wandel in Chaeiſto lafteren. 
17 Want het is beter dat 

gu weldoende (indien ’t dez 
taille Godts tuil) lijdet / ban 
guaet Duende. 
18 Want Chäeiſtus Heeft 

De A. Algemeune Sendüzief 

Det A, Capittel, 51 

— ban Chꝛiſtus 
boo? ons in het vleeſch 

geleden Geeft / fa wapent an 
u docſt met defel be nedachte / 
[namelick] dat wie in het 

docſtt eeus Loo De ſonden vleeſch geleden Geeft. / die 
geleden/ hu rechtveerdigh heeft opgeljauden van de 
voor de onrechtveerdige: | fande / 
op dat hu ons tot Godt a Om nu miet meer nae 
faude Gzengen / Die wel if de begeerlicſtheden der meuz 
gedoodet in Get Wieefch /|fchen/ maer nae Hen wille 
maer levendigh gemaecktt 
taaz ben Geeft : 
ig Auden welcken Gu oocſt 

Genen gegaen zijnde / den 
geeften Die in De gebauckez 
wiffe 2zijn] gepredicſtt heeft / 
oo Dit eertijts ongehoor⸗ 

faemt ‘waren / Suanneer de 
lanckmoedigheyt Godte 
eenmael verwachtede in de 
dagen ban J2aë / als de Arke 
toeberendt wiert: waer in 
wennige (dat is acht) zielen 
behouden wierden Hoog het 

water. 
or Waer Gan Het tegen—⸗ 

beelt de Daar / oné nu vackt 
behaudt / niet Die een afz 
legginge is Der vunligheyt 
des lichaems/ maer die een 
vpraue is eener goeder con⸗ 
fcientie tot Godt daa de 
apftandinne Jeſu Chzifti / 
ao Welcke ik aen He rech⸗ 
ter[hant] Gaùte / opgeva⸗ 
ren ten hemel / de Enge— 
ten / ende machten/ enbe 
Érachten hem onderdanigh 
gemaerckt zijnde. 

Godts den tijt die overigh 
is in het vleeſch/ te leven. 
3 Want Get if ons genoegh 

dat fut den voorgaenden 
tijt Dek levens Der Heude⸗ 
neu wille volbracht hebben/ 
ende gewandelt hebben in 
ontuchtigheden Begeer: 
licſtheden/ winſunpernen / 
braſſernen / drinckternen / en⸗ 
de grouwelicſte afgadernen. 
a Waer in fu haer Greemt 

Gauden/ als gu niet mede 
en loopt tat be felbe uits — 
gietinne der overdadighent — 
ende [u] afteren : | 
5 Dewelckte ſullen reken: 

ſchap geven Den genen Die 
berendt ſtaet om te aapdeez 
ien be ſevende enùe de doode. 
6 Want Haer toe ik oack 

den dooden Get Cuangelium 
verſtandigt geworden/ opt 
dat fn wel ſauden geoordeelt 
warden nae Den menſche in 
het vleeſch / maer leben ſou⸗ 
den nae Godt in den geeſt. 
7 Ende het eunde aller 

Bingen is naebu: Zijt dan 
much 



Cap 5. 
nuchteren / ende Wwaeckt in 
de gebeden. 1 
8 Maer voor⸗ al hebt vne⸗ 

rige liefde tot malſtanderen: 
want de liefde ſal menigte 
van ſanden bedekten. 
9 Zijt herbergſaem tegen 
malſtanderen / fander murz 
murreren. 
10 Een negelicſt gelijck 
hu nave ontfangen heeft/ 
[alfoo} Gediene hn deſelve 
aen Den anderen / als goede 
untdeelders ber menigerlen 
genade Godts. 

AIndien nemant ſpzreechſtt / 
_ [die ſpreke] alá be woorden 

Godts; indien pgemant dient / 
[die diene] als unt ſtracht die 
Sodt verſeent: op Dat Godt 
in allen gepreſen worde daa? 
Jeſum Cheiſtum/ welcken 
toeſtomt de heerlicſtheyt en⸗ 
Dee tracht / in alle eeuwig⸗ 
hegt. Amen. 
ra Geliefde / en houdt u 

niet beeemt aber De Ditte 
[der verdruckinge J ander u/ 
die u geſchiet tat verſorc— 
ſtinge/ als of w[ yer vreemts 
averguame: 
13 Maer meldt gu ge⸗ 
mepufchan Gektaen het lijz 
den Chꝛiſti / [alfoo]Lerbiijdt 
u: op bat on vorſt in De 
apenbaringe fijner heerlicſt⸗ 
ent u moogt verblüden enz 
ve verheugen. 
14 Indien mt geſmadigt 

fua2t am den name Cheiſti/ 
fa zt gu falinh: want de 

/ 

vet Apoſtela Petri. Fol. 246 

Geeft ber heerlickheyut / en— 
be [de Geeft} Godts tuft ou 
u: wat haer aengaet/ hu 
wort wel gelaſtert / maer 
wat uw aengaet / Hu wozrt 
berheerlickt. 
15 Pach dat niemant ban 
uen lijde als een daatflager / 
af dief / afte quaetdoender/ 
afte als een Die Gem met een 
anders doen bemoent: 
16 Maer indien (yemant 

lijdt jalgeen Chriſten / bie cu 
fchame Gem niet / maer herz 
heerlfchte Godt in defen beelt. 
17 Want het ik de tijt / dat 

het oordeel beginne van het 
huus Goûts : ende indien het 
verft Gan ong [begint ]/ welſcſt 
fat het eunde zjn der gene Hie 
den Euangelio Godts onge— 
hoazfaem zijn? | 
18 Ende / indien be recht⸗ 

veerdige naeuwlickts ſaligh 
en wort/ waer ſal de godtloo⸗ 
fe ende fandaer verſchjnen? 
19 Sa dan oac Die ljben 

nae den wille Godts/ dat (1 
Gare zielen [hem] alé den gez 
trouwen Schepper/ bebvee⸗ 
fen met weldoen. 

Bet 5. Capittel. 
E Ouderlingen Hie an” 
det u zijn / vermane ich 

Bie een Mede-ouderlingh/ 
ende getunge Des Tijdens 
Chrifi ben / ende deelach— 
tin ber heerlickheyt die 
geopenbaert ſal worden. 
a Wendet be ſtudde Godts 

Bie onder ut is / hebbende op: 
x ſicht 



Cap. 1. De AA Wigemenme Sendüzief 
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ficht [daer dver niet unt hej fijne eeuwige heerlickhent in 
dwanoh /maer gewilliglickt: 
nach om Luut gewin / maer 
meteen volveerdigh gemoet: 
3 Pach alg heerſchappye 

voerende ober het erfdeel 
[des Heeren} / maer [als] 
voozbeelden Her fudde gez 
worden zijnde. 
4 Ende afg de oberfte Herder 
berfchenen faï zijn / fa fult au 
be onverwelckelickſte troone 
der heerlickheut behalen. 
5 Desgelücks qu janne / zit 
be oude onderdanigh: ende 
zt alle malkanderen andere 
danigh: zijt met De ootmoe⸗ 
binheut bekleedt : Want 
Gat Suederftaet De Hanz 
vaerdige / maer De nedzige 
geeft hu genade. 
6 Vernedert u ban onder He 

krachtige hant Godts/ opdat 
bu u verhooge tat fijner tijt. 
7 Werpt alle uive beſtom— 

merniffe op Gem / want Gu 
fa2nt Laag u. 

_ 8 Zit nuchteren/ [ende] 
waecktt: want uwe tegen: 
partie De dunvel gaet om 
als een Gzieffchende feeutu / 
ſoeckende uien hu faude mo⸗ 
gen herflinden. 
9 Den welcken wederſtaet / 

vaſt zijnde in het geloove: 
‘wetende dat Get ſelve lijden 
aen uw beoederfchan dat 
in De werelt is / volbracht 
wodt. 
ro Be Godt nu alter gena⸗ 

de / die ong geroepen Geeft tat 

ChGzifto Jeſu/ na dat np een 
wennigh Ctijcs] ſullen gelez 
den hebben / deſelbe Lalma: 
fte/ beveſtige/ verſterchkte/ 
Lende] fondeere ulieden. 
rr Hem zu de Geerlicthent/ 

ende De kracht in alle teus 
‘uighent. men. 
12 Dac2 Silbanum / bie 

ueen getrouw beoeder ië / 
faa ick achte / hebbe ick 
met weynige [woorden] ges 
fch2eben / vermanende ende 
betungende Dat deſe ik de 
‘uaerachtine genade Godts 
in welcke mt ſtaet. 
13 U oroet He mede-unte 

verſtorene [gemeynte] die in 
Vabnlon if/ ende Warcus 
mijn ſone. 

14 G2oetet maiftanderen 
met venen kus Der liefde. 
Vꝛede zu u alten die in Chꝛi⸗ 
fta Jeſu zijt. Amen. 

De Tweede Algemeyne 

Sendbrief des Apoftels 

Er cinner 
Wet Eerſte Tapittel. 
IMEON PETRUSSs EÉN 

SD bienftfinecht vit Apos— 
tel Jeſu Chꝛiſti / ben gee 

nen Die chen dierbaer geloo⸗ 
be met ons verkregen hehe 
ben/ Doo? de rechtvrerdig— 
heyt onſes Godts ende Sa— 
ligmaſters Jeſu Cheiſti: 
a Genade ende vrede zt u 

vermenigbvuldigt Snor De 
ten⸗ 

P 



Cap. IL. 

Kenniffe Godts / ende Jeſu 
onſes Heeren: 
zGelück ons fijne Godde— 

tichte iracht alles wat tot het 
leven / ende de Godtſalighent 
[behoort] Igeſchonkten beeft / 

Booz de ſienniſſe Dek genen 
die and geroepen beeft tot 

heerlickhent ende deugt: 
4 Ooa Suelcke ank De 

nrootfte ende dierbare be— 

ſoften geſchoucken zijn / op 

dat mu door deſelve der 

SGodtliclie nature deelach⸗ 
tig ſoudt worden / na dat 

gu vntvloden zijt het ver⸗ 

derf dat in De werelt if Dang 

be begeertickheut. 
5 Ende gu tat Get ſelve 

aackt alle neerftintent toes 

Geengende / voegt by uw 

geloove deugt / ende by De 

deugt kenniſſe / 
6 Ende An de kenniſſe maz 

tighent / ende bu de mar 

tinbent Wdfacmhent/ ende 

bu De ljdfaemhent Godtſa— 
ligheyt / 
7 Ende bp de Godtfalige 

Gent broederlicke liefde / Enz 
be Gr be broederlicke liefde / 

liefde [tegen alle}; 
8 Want fa Hefe Dingen An 

uzijn / ende [in u] vvervloe⸗ 

digh zijn / ſu en ſullen [u] 
uiet iebigh nach onvrucht— 
baer laten in De fenniffe on⸗ 
ſes Heeren Jeſu Chꝛiſti. 
9 Want bu welcken deſe 

dingen niet en zijn/ Die if 
blint / van verre niet ſiende / 
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hebbende vergeten De rey⸗ 
ninge fijner voorige ſonden. 
ro Daerom / broeders / be⸗ 

neerſtigt u te meer am uüwe 
roepinge ende berkiefinge 
vaſt te maken, Pant Hat 
doende en fult gu nimmer—⸗ 
meer ſtrunckelen. 
rr Want alfaa fal u rijcke— 

ticht toegebaent tuo2den De 

ingangh ín Get eeuwigh 
Yoninckrijcte onſes H 
ren ende Saligmalters Jeſu 

er⸗ 

Chaiſti. 
ra Daerom en ſal icſt niet 

verſunmen u altijt daer Lan 
te vermanen / hoewel an het 
weet / ende in de tegenwoor⸗ 
dige waerbentberfterktt zijt. 
13 Ende ick achte het recht 
te zjn fo fange ick in deſen 
tabernattel ben / dat ickt u op⸗ 
werkte daag vermaninge: 
14 Alſo icht weet' dat de afz 

legginge mijne tabernaſteſs 
haãeſt zjn ſal / geljckerwöüs 
aactt anfe Deere Jeſus Chꝛi⸗ 
ſtus mu heeft geopenbaert. 
15 Doch ick fal oock neer⸗ 

ftighent boen bu alle gele— 
genhent / dat gu na mijnen 
untgangh meugt ban Defe 
dingen gedachteniffe hebben. 
16 Want wu en zjn geen 

fanftelictt-tertichte fabelen 
nagevalat / als wyu beltent 
nemaeckt hebben de kracht 
ende toekömſte onſes Deer 
ren Jeſu Chꝛiſti maer Wy 
zijn aenfchoutwers geweeſt 
Gan fijne majeftent. a 

E 7 17 Want 



Cay. 2. | 
17 Want hy heeft Gan Godt waeren fullen /- oock Hen — 
den Wader eere ende Geerts | Deere die Haer gekocht heeft/ 
lickhent ontfangen / alá foaz |gerlaachenende/-Fende] een 
danige een ſtemme ban de haeſtigh verderf over haer 
hoogweerdige heerlickhent ſelven beengende, | 
tat hem getizacht wiert /| o Ende bele fullen hart Herz 

De AÁ. Algemenne Seudberief J | 

Deſe ik mijn geïiefbe Sane / 
in den welcken ich mijn wel⸗ 
belagen hebbe. 
18 Ende deſe ſtemme Geke 

ben lun gehoort / als fn tan 
den hemel nebracht is nee 
weeſt/ Dae Sun met hem ou 
ben henligen bergh waren. 
19 Ende tun heten Get 

Peanbetifche ‘waart / dat 
feer vaſt if: ende gu doet 
wel / Bat ou Daer on acht 
hebt/ aff op een licht fchij- 
nende in een duyſtere plaets 
fe/ tat Hat be dagh aenlich— 
te/ ende De margeniterre 
ganse in uwe Gerten. 
oo Dit eerft wetende/ Hat 

neen Prophetie ber Schrift 
en if Gan engener untleg— 
ginge. 
or Want be Prophetieſen 

ik vboortijts niet vboortge— 
Geacht Dao? ben wille eenß 
menschen / maer de henline 
menschen Godts Lan den 
Denligen Geeſt gedreeven 
zijnde / hebbenſe geſproſten. 

Det 2. Capittel. 
Nde daer zjn vorſt val⸗ 
ſche Pr2opheten onder 

het baïctt geweeſt/ gelijck 

derffeniſſen navoſgen Hoax 
welcſte De wegh ber waer— 
bent ſal gelaſtert worden. 
3 Ende fn ſullen hour gie⸗ 
rinheut met wemaeckte 
waarden ban u eet ſtoop⸗ 
manfchagp maken £ bet 
welcke het oordeel ban ober 
lange niet ledigh enié/ ende 
haer verderfenſſunnertniet. 
4 Want indien Bodt be En⸗ 
telen / bie gefondint Geke 
Gen / niet geſpaerten Geeft / 
maer Die ín de Helle gewoz⸗ 
gen hebbende overgegeven 
heeft Den ſtetenen Der duß— 
fterniffe/ om tat Get adebeel 
bewaert te worzden: 
5 Ende be oude werelt niet 

en heeft nefpaert / maer 
Pat den Peebikter Der ge— 
rechtinhent fijn achtiter bez 
waert heeft / als Dude funde 
bloet ober De werelt ber 
godtlooſe Geeft gebracht: 
6 Ende He ſteden van So— 
doma ende Gomozra tat as⸗ 
ſchen verbrandende met ome 
ſteeringe veroozdeelt beeft / 
ende tot een exempel geſett 
den neven Die godtlooſelickt 
fauden Tefsen : 

oac onder u balfcheïeeraerg | 7 Ende den rechtveerdigen 
zjn fullen/ Die Gerderffichel Cat / die vermoent was 
ſtetternen bebechtelickt in-lban Den ontuchtigen — 

| e 
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bel ber grouwelickte men— ten / zijnde vlecſten ende ſmet⸗ 

—J ent et teu/ ende zijn weeldrigh in 

34 ant Befe rechtveerdi⸗ hare bedriegernen / als ſu 

ge [man] woonende onder in de maeitijden met u zijn : 

haer / Geeft dagh or dagh 14 Hebbende de dogen Gol 

fijne] rechtveerdige ziefe | overſpel / ende die niet OPEN 

gequelt dao2 bet ffen ende houden Lan fandigen : ver— 

haaren ban [hare ] ongereche |lacitende de onvaſte zielen / 

tige wercken ;) hebbende het herte geoeffent 

| & So weet De Heere defin gierighent / ſtinderen der 

Godtfalige uut De verſoer⸗ vervloeckinge: 

inge te verlöſſen / ende De) 15 Die deu rechten wegh 

ourechtueerdige te bewaren | werlaten hebbende / zijn ver⸗ 

tat ben dagh dek dordeels/ dwaelt / ende volgen Den 

om geſtraft te worden. wegh Balaams Dek (foons ] 

zo Waer atiermeeft de mene | Boſor / Die ben foon Der 

die nae het vleeſch in onte nz anmerechtighen
t lief gehadt 

ne begeerlickhent Wander heeft: 

Ien/ ente be Geerfchappuel 16 Waer hu Geeft be Gee 

berachten : die ftaut zĳn / ſtrafſinge fijner angerecije 

haerſelven belagen / ende tinbeut gehadt: [want] het 

bie de heerlickheden niet en jacttazagende ſtamme [dier 1/ 

ſchroomen te lafteren. fmzeftende met menſchen 

rr Daer be Engelen / in ftemme/ Geeft Def Pꝛophe⸗ 

ſtercite ende ſtracht meer⸗ten dwaesheut verhindert. 

Ber zünde / geen laſterlick 17 Deſe zijn waterlooſe fon⸗ 

aagbeel tegen haer Lao? gen | temmen / wolcken ban eenen 

Heere voort en beenen. draenwint gedzeben / Den 

ra MWaecr deſe / als onrede⸗ meïciten He donckerheyt det 

ficke Dieren / die De nature dunſterniſſe in der eeutuige 

volgen / ende voortgebracht hert bewaert wort. 

zijn am gevangen ende ge⸗ 18 Want fp ſeer opgeblaſe⸗ 

daoût te Waden/ dewile ne noethent ſprekende / ver⸗ 

fn fafteren het nene fu niet | locken doo? be begeerlickt— 

en bereftaen/ ſullen in hare heden des vleeſchs/ Lende ] 

verdorzvuenhent verdozven door onturchtinheden / de 

gene die waerlickt antuladen Warden : 
13 Ende fulien verkrijgen waren ban be mene Die in 

ten loan Der angerechtia- | dlualinge wandelen: 

heut / als die de dagelickſche 19 Beloovende haer vru⸗ 

weelde [haer] vermaeck ach⸗ heut / daer fu ſelve He 

| | £ mech⸗ 



Cap, 5, De AA Algemenne Sendbrief Petri. 
Fnechten zijn ber verdarven⸗ Heeren ende. Saligmaſters 
bent. ant ban mien nee Apofteien zijns. 
mant overwonnen i#/ bien) 3 Dit eerſt wetende / dat > 
is bn oock tot een dienſt⸗ in ’t taetfte der dagen ſpot⸗ 
finecht gemaetkt, ters famen fulfen/ die nae 
20 Want indien ft / na datz are eygene begeerlickthe-⸗ 

fe dooz de ſtenniſſe des Hee— b * * be— 
ren ende Saligmalters Jeſu 
Ch2ꝛiſti / He beſmettingen 
ber werelt antvloden ziju / 
ende in defele wederdin in⸗ de vaders ontflagen zijn / 
gewircſtelt zijnde [van defel- blijven alle dingen alſoo 
ve} overwonnen worden, [gelijck], ban het begin der 
fa is haer het laeſte erger ſcheppinge. — 
geworden dan het eerfte. 5 Waut willens is dit haer 
ar Want Get ware haer Ges |antekent /- Hat daar Het 
ter / Dat ſu den wegh ber gez | maart Gots de hemelen tan 
rechtighent niet gekent eu loser fange geweeſt zijn / 
hatden/ Dan Dat fn dien] eude be aerde uut het Mater 
geltent heblbende [weder] Lende in het mater heftaende. 
aftteeren ban bet heuligh 6 Daar welcke be (uerelt / 
gehabt dat haer obergeger | tie doe war / met het Mater 
hen was. der ſundoloet hebeckt zijnde 
29 Maer haer is avergeſto⸗ vergaen is. AE 

men tgene met een (waer) 7 Daer de Hemelen die nu 
ſpreerkwoort [gefegt wort]/ | zijn / ende de acre / zijn daa? 
De hant ig wedergeſteert tat | Het felae Waart als een fchat 
ſün engen untbraeckſel: en-|terhnelent / ende mosten 
de / De gewaſſchene feuge tat | ten tere bewaert tenen den 
Be tuentelinge in Det flict, |naah beg ao2beelg / ende der 
Det 3. Cauittel; verdervinge Der vodtlooſe 
Die Cweeden Send⸗ menſchen. 

2breꝛief / geliefde/ ſchzÿbe 8 Doch deſe ééne ſalte en zu 
ickt nu aen u/ fn weſckſte bey-[u niet onbekent/ geliefde 
de Jicht ooo vermaninge uw dat één dagh bu den Heere 
oprecht gemoet opwecke: [ik als dunſent jaren/ ende 
2 Op dat mm gedachtigh zijt dunſent jaren als één dagh. 

aen De woorden Die Han Def 9 De Heereen Gertraegt de 
heulige Prapbeten te voo⸗ belofte niet/ (gelück eeni— 
ren geſproſten zĳn / ende aen [qe [dat] traenbent achten /) 
ont gehudt / Die wu Heg! maer ik Tancktmacdinh * 

ons / 

den fulfen Wandelen sn — 
4 Cube ſeggen / Waersië 

be belofte ſÿner toettamfte. 
want ban, dien [dagh |- dat 



” 
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on / uiet wiſſende dat eenige 16 Gelijct oock, in alle 
verloren gaen / maer datlſe] Sendbeieven daer in ban dez 

alle tot befkeeringe omen. [fedingen ſpeeſtende: in welt: 
10 Maer de dagh des Dees [le dingen fammige ſwaer 

ten faf Fromenalf een Dief in | zijn am te verſtaen / die De onz 

ben nacht/ in welcken bef geleerde ende onvafte [men- 
emelten met’ eén gedruyſch ſchen]) berdzapen / gelück 

fullen voorbugaen/ ende de foock de andere Sch2iften, 

elementen G2anden futlen|tot haer engen Verderf, 
ende vergaen / ende He aer⸗ 17 Ou ban/geliefde/[fulcks } 

de / ende be Mercken die daer |te vaoren Wetende / wacht 
in zĳn / ſullen verbranden. u dat gu niet Dao2 De ver— 

mi VDewüijle ban deſe dingen leudinge der grouwelicke 

alte vergaeu / hoedanige bez | menfchen mede afgeruckt 

hobrt ap te zijn in hepligen jen wort / ende uutbalt ban 

wandel ende Godtſaligheut: uwe vaſtighent: 

to Perwachtende ende hae⸗ 18 Marr waſt op in de ge⸗ 

ſtende tat de toeſtomſte van nade ende kenniſſe onſes Hee⸗ 

Ben tag Godts/ in welcken [ren ende Saligmakters Jeſu 
de hemelen Haa? ber ont-|Chzifti. Dem zu de heerlick⸗ 
(tetten zijnde fulten bergaen /|beut / bende nu / ende in den 

erde de elementen branden⸗ dagh der eeuwighent, Amen. 
de ſullen verſmelten? — —— 

13 Maer w verwachten / — de ES 
ke fijne hehe tet he⸗ Sendbrief des Apoſtels | 

meten ende een nieuwe aerz 
de/ in dewelcke gerechtin: J Oo A N N IS. 

heut woont. Het Eerfte Capittel. 

14 Daerom / geliefde / ver⸗ Et gene ban den hes 

wachtende defe Dingen / bez ginne Suas / ’t gene 

neerſtigt u dat gu onkeblecttt up gehaat hebben / 

ende onbeftraffelick ban hem 't gene tun geffen hebben met 

Gevonden moogt wozrden ín onſe oogen / ’t gene Maen” 

vrede: ſchauwt hebben / ende onſe 

13 Ende acht de lanckmoe⸗ | handen getaſt hebben / ban 

vijfen onfeg Beeren voor Get Woort des levens: 

falinbent: geiückerwijs oock | 2 (Want het Leben is 

anfe geliefde broeder aur geopenbaert / ende un heb⸗ 

luê/ nae be wüshent die Gen 't geſien ende Wy ge⸗ 

hem gegeben 2/ uiieden | tungen/ ende berkondigen 
gefch2even heeft. ulieden dat eeuwige dk / 

£ t welcſt 



Tap. 2. 

ende ans is geopenbaert:) 
3 ’t Gene fug [dan] geffen 

ende gehoort hebben/ dat 
gerkandigen lun w/ ap Dat, 
oac gu met ons gemene 
ſchap faudt hebben / ende 
hefe onſe gemennfchap aack 
[zy |metdenDader/ende met 
fjnen Sane Jeſu Chriſto. 
4 Ende deſe dingen ſcheri⸗ 

ben lun u/ op Dat uwe 
blijtſchap vervult 3u. 
5 Ende dit ig De verſtondin⸗ 
e/ die ‘up ban hem gehoort 

Bebten/ ende Wup u verſton⸗ 
dimen / dat Godt een licht 
is / ende gantich geene Duys 

ſterniſſe in hem eu iá. 
6 Indien wu ſeggen Dat 

tun gemeynſchap met Gem 
hebben / ende tun in De Aups 
ftecniffe Wandelen / fa lie— 
gen wu / ende en Doen De 
waerhent niet. 
7 Maer indien uu in het 

licht ‘wandelen / gelijck hy in 
het ücht if/ fa hebben tun 
gemeunſchap met malftan- 
deren/ ende Get biloet Jeſu 
Ehzifti fijns Soons reunigt 
ons ban alle fande. 
8 Indien up ſeggen dat 

Xun geen fande en heben / 
fa verlenden tun ank ſelven / 
ende De maerhent en is in 
ons niet. 
9 Indien wu onfe Sanden 

belijden / Gu ik getrouw 
ende rechtveerdigh / dat Gu 
ons be fanden vergeve / enz leen dudt gebodt / Hat mi ban. 

ben 

De A. Algemenne Sendzief 4 

t welck Gy den Dader was / de ont vepnige ban alle an= 5 
gerechtintent, 
ro Indien wy ſeggen dat 

fun niet geſondigt en heb⸗ 
ben / fa matten up hem tat 
een feugenaer / ende fijn _ 
waa2t eu if niet in Ong. 

Det 2. Capittel. | 
Me kinderkens / ick 

ſchrijve u deſe dingen / 
op Dat ot wiet en ſondiget: 
ende indien gemant gefans 
aint heeft / \un hebben eeſſen 
Vooꝛſpraſte hp den Wader / 
Jeſum Chꝛiſtum den recht⸗ 
vrerdigen. | 
2 Ende hu ik een verſoe⸗ 

uinge voor onfe ſonden: 
ende niet alleen voor De onz 
fe/ maer dock aang [de fon- 
den] der geheeler werelt, 
3 Ende hier aen Hennen fur 

bat wu hem gektent hebhen/ — 
fa wu fjne geboden bewaren. 
4 Die daerfent/ Ickt ſtenne 
hem / ende fijne geboden niet 
en bewaert / Die is ven leu⸗ 
genaer/ ende ín dien en in — 
be waerhent niet: 
5 Maer fa wie fijn waart 

bewaert / in ten if maerlictt 
be liefde Godts bolmaeckt 
geworden: Gier aen Hennen 
ug Dat fun in hem zijn. 
6 Die fent dat Gu in hem 

Glijft/ Hie maet oack felve 
alfaa wandelen / gelijck Gu 
gewandelt Geeft. 

u neen nieum gehbodt / maer 

ED en ne me dn A 

— — 

a 
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ben beginne gehadt hebt. is. Icſt Hebe u geſcheeven / 

Dit uudt gehabt is het woort jangelingen / want ml zijt 

dat gu ban Den beginne ge⸗ fterckt/ende Get taart Godts 

haat helt. blijft inu/ ende qu Get den 

8 Wederom ſchrive ick u booſen overmonnen. 

gen nieutu gebobt: ’t genef 15 En hebt de werelt niet 

tuavrachtiah is in hem / zu lief / noch ’t gene in de we⸗ 

oock in u Cwaerachtigh | Arelt is: fa pemant be werelt 

‘want be Duufterniffe gaet lief heeft / De liefde des Dar 

voorbu / ende Get waerach⸗ ders en ig niet in hem. 

tige licht fchijnt nu. 16 Want al dat in De Werelt 

9 Die feat dat hu in hetis / ſnamelick] be begeerlick⸗ 

licht is / ende ſjnen broeder Gent deë vleeſchs/ ende De bez 

haet/ bie if in de duuſter⸗ geerlickhent der aagen/ ende 

niſſe tut nogh tac. de grootshent def levens / 

zo Die fjnen beoeder liefen ik niet ugt den Wader / 

Heeft / blijft in het ticht / en⸗ maer ik unt de werelt. 

de geen evgernijfe en if in{ 17 Ende He Werelt gaet 

voorbu / ende hare begeer⸗ 

lickheut: maer die den wille 

Godts Hoet / lijft in Der 
eeuwigheyt. 
18 Kinderſtens/ Get is de 

laetſte ure: ende gelijck gy 

gehöoort hebt dat de Antiz 

chziſt komt / [foo] zjn oock 

nu bele Antichriſten gewor⸗ 

den: waer uut Wy Hennen 

dat het de laetſte ure is. 

19 Su zijn unt ons untge⸗ 

gaen / maer ſuen waren unt 

ang niet: want indien fn uit 

ang geweeſt waren / fa ſou⸗ 

den fp met and gebleven zijn : 

maer [dit is geſchiet] op datz 
fe ſauden openkaer worzden / 

vatfe niet afte unt ong en zijn. 

oo Doch qu hebt de ſalvin⸗ 

ne ban den Benligen/ ende 
mt weet alle binnen 
ar Ick en hebbe u niet 

Ue 

hem. 
ar Maer Die fijnen braeder 

haet / is in be dunſterniſſe / 

ende wandelt in De dunyſter⸗ 

niffe/ ende en Sweet niet 

waer Gu Genen pact: want 
Be duÿſterniſſe Geeft fijne 

vagen verblindt. 
ze Ack ſchrijve u/ Kinder: 

Fene / want de fanden zijn 

u vergeven om fut naems 

wille. 
13 Ick ſchrüve u / Laders / 

tant gu hebt [hem] geſtent/ 
Bie ban Den beginne is. Acht 

fchaijbe u / jongelingen / 
want ou hebt den booſen 
averaounen. Geit ſchrive 
u / Kinderen / Want an hebt 
den Dader gekent. 
— —— geſchreven / 

vaders / ant qu hebt [hem] 
gekent / die banden beginne 



k Cay. 3. De A. Uigemeune Sendbief | 
gefch2even am dat qu Dejende wy ban Gem met bes 
maerhent niet en wetet /[fchaemt gemaeckt en fuo2- 
maer om Dat au die wetet /| den in fyne toeſtomſte. 
ende am dat geen leugen 
uut de Wwaerbhent en is. 

og Andien gu weet dat hy 
rechtveerdigh ff / fa weet on 

22 Wie ik De feugenaer /| dat een pegelickt Die de techt- 
dan die loochent dat Jeſus 
is de Chꝛiſtus? Defe ik De 
Anticheift/ Hie den Wader 
ende ben Sane loochent. 
23 Een negelicſt Die den 
Sane loochent / en Geeft 
aac den Vader niet, 
24 't Gene gulieden dan 

ban Den beginne gehoozrt 
hebt / dat blijve in u. Ane 
dien in u blijft dat gu van 
den beginne gehoort hebt/ 
fa ſult gu oock in ben Sone 
ende in Den Pader blijven. 
25 Ende dit if De helafte / 

die hu ons belaaft heeft /[na- 
melick] het eeuwige teven. 
26 Dit hebbe ick u ge— 

ſchreven ban de gene die u 
berlenden. 
27 Ende De falbinge die 

nulieden ban Gem antfan- 
gen hebt / blijft in u/ ende 
amen helt niet ban naade 
dat nemant u leere: maer 
gelicht de ſelve ſaluinge u 
{eert tan alle innen / [foo] 
isſſn oackt waerachtigh/ enz 
de en is geen leugen: ende 

veerdighent doet/ unt hem 
geboren is. ie 

Det 3. Capittel. E | 
Gt hae groote liefde ont 

be Pader gegeven heeft / 
J— dat Yup kinderen 

odts genaemt fauben woz2- 
den. Daerom en kent ong De 
werelt niet / am dat fn hem 
niet en Keut. 
2 Geliefde / nu zijn tun Kine 

deren Godts/ ende het enig 
nogh niet geopenbaert fat 
fun zijn uilen. 
‘weten / Dat alg [hy] fal nez 
openbaert zijn / tum hem fulz 
fen gelijck efen; lant lun 
ſullen hem ffen gelijck huis. 
3 Ende een pegelick Die — 

befe hope op Gem Heeft / < 
die rennigt hemſelben / ge— 
lijckt hy renun if. 
4 Cen negelickt die de ſon⸗ 

de doet / Die Doet oock De 
oangerechtighent: Want de 
fande ik de ongerechtighent. 
5 Ende on Sweet dat hunes 

openbaert is / opdat huonſe 
fanden faude wechnemen: 

gelijckt fm u meteert Geeft /| ende geen fande en if in hem. 
[foo fuit gu in hem Llijben. 6 Een negelicht diein hem 
28 Ende nu/ ktinderſtens / blüft/ die en fandint niet : een 

bijft in hem: op dat man negelickt die fandint / die en 
neer hu fal geopenbaert zijn / Geeft hem niet geffen / nath 
fun bemmoedighent heben /'en heeft hem niet gekent. 

Re hr Kin⸗ 

Maer tun 



Cap. 3. des Apoſtels Idannis. Fol. 15t 

pr Veinderkens/ dat u nie-|gegaen zijn unt de doot in 

mant en verlende. Die de het leen / dewijle tun de 

| rechtueerdighent doet / Die [broeders lief Gebben. Die 
ië verhtueerdiah / gelicht |[fijnen] brzoeder niet lief en 
Du rechtveerdigh is. _ {heeft / blüft in de doot. 
8 Die de fande doet / if) 15 Een pegelickt die fijnen 

wat den dunvel: Want de broeder haet / if een dootfla⸗ 

dumvel fandigt ban den Hes |ger. Ende an weet Dat geen 

minne. Wier toe if de Sone [dootflager het eeutuige teven 

Sobts geopenbaert / ap dat [en Geeft in hem blijvende. 

Dude wercken dek Dunbelk) 16 Dier aen hebben tun de 

 berhzekten ſoude. liefde gekent / dat hu fijn lez 

g Een vegelicſt die uut ven Loug ank geſtelt heeft : 

Goat geboren if /, Hie en [eri tun zijn ſchuldigh Loo? de 

poet de ſonde niet / want | bzoeders het leben te ftellen. 

fijn zaet blijft in hem: ende) 17 So wie nu het goet der 

hu en Han uiet fandigen / werelt heeft / ende fiet ſjnen 

wanthu suntGodt gebaren. broeder gebrecſt hebben / en⸗ 

zo Bier in zijn de kinderen de fluut fju herte toe voor 

Gaat ende He Hinderen des hem / hae blüft de liefde 

dunvels openbaer. Een gez | Godts in hem? 

 gelickt bie de vechtheerdige| 18 Müjne ftinderkené/ en 

 Geut uiet en Doet / Hie en is [laet DAE niet Lief heben met 

niet wat Godt / ende die fj [den woorde / noch Met be 

nen broeder niet tief en Geeft. |tonge/ maer met de Dart 

rr Want Hit ik De verſton⸗ [ende waerhent. 

dinge / die gu vanden begine| 19 Ende Gier aen Kennen 

ne gehoort hebt / dat wn male | up dat fun uit De maerhent 

Randeren ſouden lief helen. [zijn / ende tun fullen anje 

re Piet gelijcht Lain [die] [herten verſeſteren voor hem. 

unt ben böoſen was ende) ao Want indien ank herte 

_ fnen poeder dootſloegh. | Cons] beraozdeelt/ Godt is 
Ende om wat voorſalte ſſoegh [meerder dan ons herte / en⸗ 

Gu hem boot? Om Hat ſiü⸗ | de hy Hent alte Dingen. 

ne wercken Goat marten /| or Geliefde / indien ons 

ende ſijns broeders/ rechte | herte ons niet en veroor— 
veerdigh. | beelt / fa hebben wu beu 
13 En berwondert u niet / moedighent tot Godt: 

mijne broeders / fau de we⸗22 Ende fo wat fun bidden / 
velt hatet. — ontfangen fun ban hem : Dez 
ra Wu metendat wu obers wijle uu fijne neboden J 

Eer | uas 
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waren / ende Haen t gene daeram fpeekten fn uut De — 

behagelick is haa? Gem. werelt / ende de werelt 
23 Ende dit is fijngebodt/|Haa2t Haer. ss | 

dat up gelaobeninden name) 6 Nn zón uut Godt. Die 

füns Soons Jeſu Cheifti/|Gadt Rent hoogt ans; Die 
ende malkanderen tief Gele | uut Godt niet en if / en hoort 

ben/ nelijck hu ond een ge⸗ ons niet. Wier uut ennen 9 

bodt gegeven Geeft. wi ben geeft der waerhent > 
24 Ende die fijne geboden | ende ben geeft der dwatinge. 

bewaert / Blijft mm Gem/en-| 7 Geliefde) Yaet ans mal 

be Gu in denſelven. Ende anderen lef hebben want 
bier aen kennen fup Dat Gy de liefde if unt Godt: ende 
ín ang lift / [namelick] uyt |een peneitckt die lief heeft / 

ben Geeft dien Gu ong ge⸗is vut Godt gebaren / ende 
geben heeft. ſtent Godt: 

Bet 4. Capittel. 8 Dieniettiefen heeft / die 

—————— en getaaftniet [en Geeft Godt niet gekent: 

eenennegelicken geefte/ | want Godt is liefde. 

maer beproeft de geeſten of) 9 Hier in if De tiefbe Gaùtá 

fm unt Godt zjn: want vele tegen ons geopenbaert / dat 

balfche Propheten zjn unt⸗ Bodt fjnen eenighgebore⸗ 

gegaen in De werelt. nen Sane geſonden heeft 

a Gier aen kent nu den in de Werelt / op bat lut 

geeft Godts. Alie geeft ie |fauden leven Hoa? hem. 

deljdt dat Jeſus Thriſtus ro Hier in is deliefdbe/ niet — 

in het vleeſch geſtamen is7 dat tun Godt lief gehadt 

die is unt Godt: Gekihen/ maer dat hu ang 

5 Ende alle neeft bie nieten | lief heeft gehadt / ende fijz 

beijar dat Jeſus Chꝛiſtusi nun Sone gefanden Geeft 

Bet vleeſch geſtamenis/ die en [tot] een verſoeninge voor 

unt Godt niet: maer dit is onſe ſonden. 

[de geeft} des Antirhriſts? rr Geliefde / indien Godt 

welcſten [geeft] nn gehoort ons alſoo Lief heeft gehadt/ 

hebt bat fomen fal/ enbe ſo zün oock fun ſchuldigh 

is nu alreede in De werelt. malkanderen Lief te hebben. 

4Kinderſtens / gu zijt unt) 12 Piemant en Geeft ont 

… Gat / ende Get haer over⸗ Godt aecufchoutut : indien 

annen: want Gu ig meer⸗ wy malkanderen Lief hehe 

ger die in u is/ ban die in Gen/ fo bijft Godt in ané/ 

de werelt is. ende ſüne liefde if in ong 

5 Su zijn uut de twerelt: volmaecttt. | 
13 Bier 

verre: 

ts 

reiki de — — 



Cap. 5. 
13 Wier aen Fennen wu / dat 

tun in Gem blijven / ende hu 
in ons / om dat hu onf ban 

fijnen Geeft egeven Geeft. 
14 Ende tuun hebben 't aen⸗ 

fchautut / ende getungen dat |_ 

be Vader [fijnen] Sone gez 
fanden heeft [tot] eenen Sar 

ligmaſter der werelt. 
15 Su wie beleden ſal 

heben bat Jeſus de Sane 
Goats ie / Godt blijft in 

hem / ende hut in Bodt. 
16 Ende tou Gebben geſtent 

ende gelooft De liefde Die 

ht 

des Apoſtels Joannis. Fol. 252 

dien hu niet geſien en heeft? 
ar Ende bit gebodt hebben 
wu van hem / [namelick] dat 
die Goat tief heeft / oock ſü⸗ 
nen G2oeder Lief hebbe. 

Het 5. Capittel. 
ere negelick die gelooft 
dat Jeſus isde Chꝛiſtus/ 

die if unt Godt gebaren ; en⸗ 
be een pegelick die lief heeft 
ben genen die geboren heeft / 
bie heeft aactkt ief den genen 
die unt hem geboren ië, 
a Pier aen kennen ton dat 

tun he Kinderen Godts lief 

Gaùt tot ond heeft. Godt if | hebben / Wanneer lun Godt 

ſiefde: ende Hie in de Liefde 
blijft / die blijft in Godt/ 
ende Godt in hem. 
17 Dier in if He liefde bn ons 

voſmaecſktt / op dat up Late 
moedighent magen hebben 
in den dagh dek aozdeelk / 
[namelick] dat gelijdt huis / 

up oactt zijn in deſe Werelt. 
18 Daer en if in de liefde 

geen vreeſe / maer de bol 
maeckte liefde drijft De vrzeeſe 

unten : want de vreeſe Geeft 

lief Gebhen/ ende fijne gez 
boten bewaren: 
3 Want bit if de liefd 

Godts/ dat tun fijne gebo—⸗ 
den bewaren: ende fijne ge⸗ 
baden en zijn niet ſwaer. 
4 Want al dat uut Bodt gez 

baten is / overwint De we⸗ 
relt: eñ dit is de overwinnen⸗ 
ne die de werelt overwint / 
[namelick] ans geloove. 
5 Wie if 't die de Werelt 
overwint/ dan die gelooft 

pijne / ende die bereft / en if | dat Jeſus if be Sone Godts? 

niet boïntaeckt in de liefde. 6 Defe ik 't die gekomen 
19 Wy heben Gem Lief /[t&/ door Water ende bloet / 

am dat hu ant verft lief gez |[namelick] Jeſus de Chꝛi⸗ 

hadt heeft. ſtus: niet Dao2 het water 
oo Indien pemant fent /|alleen/ maer doo? het water 

Icſt hebbe Gaat lief / ende lende Get bloet. Ende de 
haet fjnen broeder / die if | Geeft ik 't die getungt / dat 
cen Teugenaer. Want die [de neeft de waerheyt is. 
fijnen beroeder niet dief en | 7 Want drie zijnder die 
beeft dien hu geſien heeft / getungen in den hemel/ de 
hae fan hu Godt tief hebben ‘Pader / het Waart / * de 

en⸗ 



Cap. 5. De A. Algemenne Sendtzef Aoannis 

Penlige Geeft: ende deſe 
Beie zijn ÉÉN. ud 
3 Ende Drie zijnder Hie nez 

tungen op de aerde/ be geeft / 
ende Get water / eit het bloet: 
ende Die dzie zijn tat Één. … 
9 AIndien wu het getunge⸗ 

niffe der menſchen aenne⸗ 
— 

men / het getungeniſſe Godtsbroeder fiet ſandigen een 
dit is het ſonde niet tat de haat / die 

getungeniſſe Godts / 't weïct | ſal [Godt] bidden/ ende hu 
is meerder : want 

bu ban fijnen Sane getuugt 
heeft. 
io Die in den Sane Godts fandigen niet tat de DAL: 

gelaaft/ heeft het getunge— 
uiffe in hemſelven: die Godt 
niet en gelooft / heeft Gem 
tat een leugenaer gemaeckt / 
dewijle hu niet gelooft en 
heeft het getungeniſſe dat 
Godt getungt Geeft Lan 
fijne Sune, 
11 Ende dit ig het getun— 

geniſſe [namelick] dat ans 
Gadt het eeuwige Teven gez 
geven heeft: ende dit ſelve 
teen is in fijnen Sant. 
i2 Dieben Sane Geeft / Hie 

heeft het leven: die ben Sor 
ne Gants niet en heeft / die 
en heeft het eben niet. 
13 Defe dingen hebbe ick 

u gefch2eben/ die gelaaft in 
ben name De Soons Godts: 
ap dat gu Wetet dat au Het 
eeutuige leven hebt / ende 

op dat op geloovet in den 
name def Soons Godts. 
14 Eñ dit is de vꝛnmoedig⸗ | bet 

Gent die tun tot hem hebben / 

gat fa tun pet bidden nae fijs 

nen wille / huons verhoogt. 
15 Ende indien wu weten 

dat hu ons verhoort / wat 
fun vocſt bidden / fa Weten 

uu/ dat tap de beden ver⸗ 
Grijgen / Die wu ban hem 
gebeden heben. — J— 
16 Indien nemant fijne 

fat hem Het leven geben. / 9 
ben genen [fegge-ick} Hie 

Daer ig een ſonde tat de HAAL: 
voor deſelve [fonde Jen ſegge 

ickt niet bat hu fal bidden. 
17 Nile ongerechtighent 

is fande: ende daer if fande 
uiet tat De doot. 
18 Wu Weten Dat een Hes 

gelictt die unt Godt gebaren 
is / niet en ſondigt: mart 

die vat Godt gebaren is— 

bewaert Gemfelben / ende 
de booſe en vattet hem niet. 
ig Vn weten dat Lup unt 

Goͤdt zijn / ende hat he gehee⸗ 

te tuerelt Ligt in het haafe. 
oo Dach fun Weten Dat de 

Sane Godts geſtomen is, 

ende Geeft aug het verſtant 

gegeven / dat {uu Den Waer⸗ 
achtigen Hennen: ende Wi 

zijn in den Waerachtigen / 
[namelick] in fijnen Sant 

Gefu Chꝛiſto. Deſe if de 

waerachtige Godt / ende 
eeuwige lesen. e 

or Kinderſtens / bewaert us 

ſelvenvan de afgoden. Anse 



De ‘weede Sendbrief 

Aes ‘Apoftels 
JOANNIS. 
1) E Ouderlingh aen He 

uitverſtorene vrou⸗ 
4 {ue / Eide aen hare 

Kinderen / die ick in waer—⸗ 
Bent Lef hebbe/ ende niet 
alleen ten, maer aack al 
eg waerheut gekent 

en: 
js Om der waerhent wille 
die in ant lijft / ende met 
ans fel zijn im der eeuwig⸗ 

nt: 
3 Genade / barmhertig⸗ 
heut / Heede zt met ulieden 
van Gat Hen Wader / ende 
ban den Heere Jeſu Chꝛiſto 
ben Sone def Vaderk/ in 
waerhent ende liefde. 
4 Tek Gen feer verblijdt 

gewreſt / dat fclt ban uwe 
Finberen gebonden hebbe 
Bie in He waerheyt wande— 
Ten / gelijck fun een gebodt 
ontfangen Gebben ban Den 
Pader. 
5 Enden bibde icht u /[uyt- 
verkorene] vpꝛouwe / niet als 
u fchzijvende een nieuw gez 
kodt/ maer ‘toene fut qez 
hadt hebben ban ben begin 
ne / [namelick ] dat wu mal: 
fanderen lief helen. 
6 Ende dit if de Liefde / 

dat Sup Wandelen nae fijne 
en. Dit ik het ner 
/ welijct gylieden Lan 

haat hebt / 
hed 

4 ; * Es da 
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dat qm in het ſelve 
wandelen. 
7 Want Haer zijn vele 

verlenders ín De wereit nez 
framen / die niet en belijz 
den Dat Jeſus Chꝛiſtus in 
het vleeſch gelinmen ig, Dez 
fe if De verlender ende De 
Autichziſt. * 
8 Siet toe voor uſelven / 

bat lun niet en verlieſen 't 
mene tun gearbendt hebben / 
maer eenen vollen loan muz 
gen ontfangen. 
9 Een pegelickt die aber: 

treedt / eüde niet en Glijft in 

de leere Chꝛiſti / Die en heeft 

Godt niet: Die im De ſeere 
Chꝛiſti lijft / deſe heeft bene 
de den Vader ende ben Sone. 
ro Indien pemant tat uz 

ieden Famt/ ende defe lees - 

re niet en beengt / en uitz 
fannt Gem niet in hunk / 
ende en fent tat Gem niet / 

Zijt gegroet. | 
11 Want die tat hem feat / 

Sijt gegroet / die Geeft ge⸗ 
mennſchap aen fijne booſe 
wercken. 

re Geit hebbe Geel aen 
wieden te fch2ijben / doch 
ick en hebbe niet gewiſt door 
papier ende inckt: maer ick 
Gape tot ulieden te kamen / 
ende manttot mant [met u] 

te ſpreſten / op dat onſe blijte 
fchau volſtamen magh zijn. 
13 MW groeten de Kinderen 

tan uwe fufter de untver— 
farene. T 

faudet 

De 
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— en eee bat fun mede arbenders moe J 
na : : 

ef Pe men worden der waerhent. 
9 Ack hebbe aen He ge 

meunte mefch2eben ; maer 
Diotrephes / die ander haer 
ſoecktt De eerfte te zijn / en àl 
neemt ans niet aen. | 

ro Oaeram / indien ict ® 
kKome / fa fat icht fn gedach⸗ 
teniffe zengen fijne werc⸗ 
fen bie hn doet met booſe 
waarden fnaterende tegen 
ong: ende Gier mede niets 
vergendegt zijnde / fa-en 4 

antfannt Gu felbe De broe⸗ 
erg miet / ende verhindert 
ge gene bie ’t wilſen doen]/ 
ende werptſe unt be ge— 
mennte. | J 
11 Geliefde/ en volgt het 
quaet niet na / maer Get goet. 
Pie goet doet ik uut Godt: 
maet bie quaet Hoet / EU 
Geeft Godt niet gefien. 

re Demetrio wort Hes 

tungeniſſe gegeven van 

JOANNIS. 
IE Ouderiingh aen 
8 poen geliefden Gajus/ 
* welcken ick in waer⸗ 

heut lief hebbe. 
2Geliefde / voor alle din⸗ 

gen wenſche ict bat gu wel⸗ 

haert ene geſont 3ĳt/ ae 

jc uiue ziele welvaert. 
3 Want ick Gen ſeer ver—⸗ 

blüdt netweeft/ als De broe⸗ 
ders pguamen/ ende ge— 
tuugben ban uive waerhent / 

metde ou in He waerheut 
wandelt. 
4Icken hebbe geen meer⸗ 
der vlütſchap bau bier in/ 
tat ict hoore Hat mijne 

Yinderen in De waerhent 

twandelen. 
5 Geliefbe/ gu Doet trou⸗ 

welicſt/ in al ’tuene gu doet 
acu He Goederen / ende acu len / ende Han be waerhent 

ve Weeemdelingen / ſeluer: enbe wu getuggen 

6 Die getupat Hebbenjaackt/ ende U wert Dat 

van uive tiefde / in de tegen⸗ ons getungeniſſe waerach⸗ 

wWoozdighent der gemeyn⸗ |tinh i | 

te: weicke indien gu geley⸗ 

ve doet/ gelijckt Get Bove 
weerdigh is / fa fuit ou 
weldoen. 

igh ik. 4 
13 Icſt hadde veel te fchaijs 

ben / maer iclt en wil wo 
niet fchjzijben met inctt en⸗ 
de PENNE ä 

7 Want ft zijn Laag fije| 14 Maer ick hope u haeſt tes 

nenname untgegaen / niets ſien/ ende Wu ſullen mont 

nemende Gan De Wepder tat mont ſpreſten. —9 

nen. 15 Preede zu u. De vrien⸗ 

8 Wp ban zijn ſchuldigh de den groeten u. Groet DE 

faabanige te ontfangen/ op zienden met Hamme. Le 
ee 

\ 
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UDAS, een dienſtktnecht 
7 Jeſu CTheiſtt⸗ ende Ja⸗ 

robi Gededer / aen Den 
geraepenen / Die doo, 

Godt 
DA IE Ade [door] Jeſum 

iſtum bewaert: 
ri armhertighent / ende 
beede / ende liefde zu [u] 
vermenigbvuldigt. 
3 Geliefde/ alſo ickt alle 

averftiabent doe om w te 
fch2ijben Lan de gemennr 
falinhent / fa hebbe ick naat: 
falte gehadt aen u te (chzijz 
bet / ende [u] te beemanen/ 
bat nu ſtrjdt Loor het ner 
iuobe/ dat eenmael Den 
henligen obernelebert if, 
4 Want Haer zijn ſammige 

menſchen ingeflapen / die 

De Algemenne Sendbrief Lude. 
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beginfel niet bewaert en 
Gebben / maer haer engen 
woonſtede verlaten hebben / 
heeft hun tot het oordeel Hek 
grooten daegs met ‘eeutuige 
Landen ander De dunſter⸗ 
niſſe bewaert. 
7 Gelijckt Sodoma ende 
Goma2ra / ende De ſteden 
rontom befelbe/ bie op ge— 
lijcſte wife alg deſe gehoe— 
reert hebben / ende ander 
bieefch zjn nagegaen/ she 
eert erempel vaargeftelt zijn / 
dragende De ſtraffe Dek eeu⸗ 
wigen vners. 
8 Desgelicks evenwel odock 
deſe in ſſaep gebracht zijnde/ 
verontrennigen het vleeſch/ 
ende verwerpen de heer— 
ſchappue / ende ſaſteren be 
heerlickheden. 
9 Maer Michaëel de Ar⸗ 
changel/ doe hu met ben 
dunvel twiſtede / ende hans 

gertijts tat dit felve oozbeel|belbe ban Het lichaem APu- 
te booren opgeſchreven z n/ ſia / en durfde geen oordeel 
godtlooſe/ Die De genade 
anfes Godts beranderen in 
antuchtinhent / ende den 
genigen Heerſcher Godt 
ende onſen Deere Jeſum 
zee verloochenen, 

Macer icht wil u indache 
tab makten/ als die gu dit 

| | eet / dat de Heere 
fe et bolck unt Eguptemant 
— — —— ⸗wederom 

niet geloof⸗ 
BER verdorven her 
6 Ene engelen sie pee 

ban Yafteringe tenen [hem]: 
voortbrengen: maer fende / 
De Heere heftraffe u. 
ro Maer deſe/ 'E nene ft 

niet en meten / bat lajteren 
fu: ende tgene fn natuer- 
lick / als de onredelicke Diez 
ren/ weten / in t ſelve kere 
Berben ſy haer. 
11 Weer Haer want fit 
zijn ben wegh Caing inge” 
naen/ ende doozr de verlen⸗ 
dinge des loon⸗ Balaams 
zijn ft henen geſtort ende 

V 2 zijn 
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zijn dao2 de tegenfp2ektinge |nen om dek voozdeels tille. 
Care vergaen. 17 Maer geliefde/ gedenckt 
12 Defe zijn blecken in uive | an der woorden die voorſegt 

tiefdemaeltijden / [ende] als zjn van de Apoſtelen onſes 
fu met u ter maeltĳjt zjn /[Deeren Jeſu Chaiſti: | 
wendenſy haerſelven ſonder 
vreeſe: ft zjn waterlooſe 
wolcſten / die ban de winden 
annnegedzeben worden: fn 
zijn als boomen ín ’tafgaen 
tan ben herfſt / onbzrucht— 

18 Dat fn u vheſegt hele 
ben / dat in den laetſten tijt 
fpatter& ſullen „oi /_ die 
nae Gare godtlodſe begeer⸗ 
lickheden wandelen fullen. 
19 Deſe zijn 't die haerſel⸗ 

Gaer/ tweemael verſtozven/ ven afſchenden/ watuerlicke 
Lende] antwoꝛtelt: ſmenſchen] / den Geeft niet 
13 Wilde karen Her zee /| hebbende. - 

haer engen Schande opſchuu⸗ zo Maer geliefde / hantwet 
mende: dwaälende fterten/ gu ufelben op um allerheu— 
Ben welcken de donckerheyt 
Ber dunſterniſſe in Der eeu— 
winhent bewaert opt. 
I4 Ende ban dHefe- heeft 

oact Enoch / He febende 
tan Adam/ geprandeteert / | Beeren Gefu Chzifti ten 
ſeggende/ Siet/-de Heere 
is gekomen met fijne heel 
dunſent henline / 
15 Om gerichte te houden 

tegen alle / ende te ftraffen al⸗ 
ie godtlooſe ander haer / tan 
wegen alle hare godtlooſe 
wercken / die ſn godtlooslickt 
gedaen hebben/ ende ban Mez 
gen alle be Garde [woorden ]/ 
die de godtlooſe ſondaers tez 
gen hem geſproſten hebben, 
16 Defe zijn murmureer⸗ 
berk / klagers ober Garen 
ſtaet / wandelende nae hare 
begeerlickheden: ende hare 
mant ſpereckt ſeer opge— 
blaſene dingen / verwonde— 
rende haer ober De perſoo— 

iinft geloobe/ biddende in 
den Henligen Geeft: 
or Bewaãert uſelben in De 

liefde Gadte/ Lerwachten- 
be De barmhertighent onfes 

eru⸗ 
wigen ſeben. —J 
oa Ei outfermt u wel eeni⸗ 
ner / onderfchent maſtende: 
23 Maer behoudt andere 

bona vreeſe/ ende griptſe 
uut Get vner: ende haet 
oock Gen vracht bie ban het 
vleeſch Gevieckt ig. ⸗ 
24 Bem nu die machtigh 

is u van ſtrunckelen te bez 
waren / ende onftraffelictt 
te ftelien boo? fijne heere 
lickhent in beeunde/ 
25 Den alleen wiüſen 

Gubt onſen Saligmalter/ 
zu heerlickheyt ende maje⸗ 
ſtent / kracht ende macht/ 
bende nu ende in alle eeu⸗ 
wighent. Amen. — 

| A«bpOoO- 
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——, 
naden ootfte de 

OPENBARINGE 
POAKNEN TS 
Ur HEOLOGI. 

Bet Eerſte Capittel. 

— hem gegeven heeft 
am fijnen Dienftliinechten te 
toonen de Dingen Die haeſt 
gefchieben marten : ende 
die hu Daa2 fijnen Engel 
geſonden / ende fijnen dienſt⸗ 
mecht Loanni te kennen 
gegeben Heeft: 
vo Deiwelcte het woort 
Gate betunat heeft / ende 

het getungeniffe Jeſu Ch2i- 
fti/ ende al Wat hu geffen 
heeft. 
3 Saligh is Gu die leeft / 

ende zijn ſu die haoren De 
mao2den deſer Prophetie/ 
ende die bewaren tgene in 
deſelbe geſchreven is: Want 
de tijt is naebu: 

Joannues den fchen Ger 
meunten / Die in Uffen zijn : 

die ons heeft tief gehadt ende 
aus van onfe ſonden gewas⸗ 
ſchen heeft in fijnen bloede/ 
6 Ende die ous gemaechit 
heeft tot Lfaningen ende 
Paiefters Gode ende fijnen 
Pader : Dem [fe gge ick] zu de 
heerlickhent ende de kracht 
in alle reuwighent. Amen. 
7 Siet/ Gu komt met De 

wolcken / ende alle ooge fal 
hem ſien / oock De gene die 
hem daapitelten hebben: en: 
de alle geflachten der acrde 
fulfen aber hem rouwe be— 
drzijuen: Ja / men. 
8 Geit ben De Alpha ende 

de Omena/ het begin cude 
het eunde / ſegt de Deere / 
Die ik / ende Die Was/ en⸗ 
be Die amen fal/ He Al⸗ 
machtige. 
9 Sct Laannes/ bie oock 
uwe beoeder ben/ ende mee 
degendot in de berd2ucktine 
ge ende in Het Koninck— 
riche / ende [in] de lĳde 
ſaemhent Jeſu Chꝛiſti / was 
in het enlant genaemt Pat⸗ 
mos / am het woort Godts/ 
ende om het getunygeniſſe 

Genade zn u ende Goede ban Jeſu Chäeiſti. 
„hem Die if / ende Die was/ 
“ ende Die Kamen fal : ende 

ban be ſeven Geeften die 

voor fijnen tijzaan zijn: 
5 Ende ban Lefu Chzifta/ 

bie De getrouwe getunge 
is / de eerſtgeboren ut den 
dooden / ende de Overſte der 
Uoningen der, aerde. Hem 

ro [Ende] icft was in Den 
geeft op Den dagh dek Deer 
ren: ende ick hoorde achter 
my cen groote femme / als 
eener baſunne/ | 
rr Seggende / Ick Len De 

Alpha ende De Omega/ De 
cerfte ende De laetſte: ende / 
t Gene gufiet fchzijft bat in 

ä 3 een 
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een Haeck / ende fendt het 
den ſeven Gemennten die 
in fien zijn / [namelick] tat 
Euhefen / ende tat Smyzr⸗ 
nen/ ende tat Pergamnen/ 
eude tat Chuatiren / ende 
tat Sardis/ ende tut Phi— 
ſadelphien/ ende tat Lanz 
diceen. 
12 Ende ict Heerde mi 

am / om te fien De ſtemme 
gie met mu geſproften had⸗ 
de; ende mu omgekteert Gele 
gende/ ſagh ict (eben gou— 
de ſtandelaren: 
13 Ende ín het midden 

fran De feben Handelaren 
geenen Den Done Dek men— 
chen gelijck zijnde / beſtleedt 
met een langh kleet tat de 
baeten / ende omgozrdt arn 
de borſten met venen gou— 
den na2del: | 
14 Enbe fijn hooft ende 

han2 was {uit gefiĳct al 
witte wolle / gelijck ſneeuw: 
ende fijne aagen gelijckt een 
vlamme vners: 
15 Ende fijne boeten wa— 
ren blinckende-ſtoper ge— 
lijck// ende gloenden als in 
eenen aven: ende ſijneſtem— 
me als eene ſtemme van ve— 
ie wateren. 
16 Ende nun hadde ſeven 

Sterren in fijne rechterhant: 
ende unt fijnen mont gingh 
geen tweeſnijdende ſcherp 
ſweert: ende fijn aengeſicht 
was gelijck De ſonne ſchint 
in hare kracht. 

De Openbaringe Joannis 

au de guade niet en Komt 
deagen: ende [dat] nn Hee 

ESES 1 
17 Ende doeick hem ſagh 
viel ick alf Haat aen fijne 
baeten: ende hu lende fijne 
rechterbhant op mu/ dem 
gende tat mut /, En beecit 
niet: Ick ben de eerſte en 
de de laetſte: si it 9 
18 Ende die iebe/ ende ick 

ben daat geweeſt: ende fiet 
ict ben levendigh in alle eeu⸗ 
wighent. Amen, Ende ick 
hebbe be fleutelk Der Geile 
ende Def Daatá, | 

19 Schrift t gene gu gee 
fien hebt/ ende 't gene if / 
ende ’t gene geſchieden fal 
ua efen : Ù 
oo De verborgenheyt Det - 

eben ſterren / Die gu geffen 
hebt in mijne rechter hant }/ Ì 
ende de feben vaude andes … 
facen, De feben fterren / 
zijn De Engeien der feben 
Gemennten/ ende De feben 
ſtandelaren / Die gu gefien 
helt / zijn de feben Gemenn: 
ten. J 

Het 2. Capittel. 
8— aen den Engel 

der Gemennte han Epbe- 
fen/ Dit ſegt hu die be fee 
ben ſterren ín fijne vechter: 
[hant] haudt / die in Bet 
midden Der feben gouden 
fandelaren wandelt: 
2 Gek weet’ uwe wercken / 

ende uwen arbent / ende 
uwe lijdſaemhent/ ende dat 

hant — 

* ag — 
prꝛoeft hebt be gene Die vate 

\ 

3 
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ende sm en zijn *tniet/ ende 
Hebtfe leugenaers bevon⸗ 

3 Ende qu hebt verdra⸗ 
nen / ende hebt gedult: enz 

wile gearbendt/ ende en 
zijt miet moede geworden. 
4 Maer ict hebbe tegen 
w/ dat ou ww’ eerfte liefde 
hebt berlaten. 
5 Gebenckt ban waer Lan 

gu untgevallen zt / ende 

bekieert u / ende doet de 
gerfte Werden : ende fa 

niet/ ickt fat u*baeftelick 
 Cbylkomen/ ende fal uwen 
_Handelaer ban fijne plaet⸗ 

ſe Weeren / indien gu u niet 
en bekeert. 
6 Maer Hit hebt au/ Hat 

gu be wercken der Nico— 
faiten hatet / welcſte ick 
oock Gate. 
2 Die oaren heeft bie haar 

re wat de Geeft tat De Ge⸗ 

uint / ick fal hem geben te 
eten Gan Ben boom Dek lez 

vens / die in het midden 
san het paradijs Godts ik, 
8. Ende fchzijft aen den 
Engel. ber Gemeunte Lan 
vie ban Smpnen/ Dit ſegt 

daat geweeſt if / ende [we- 
doen f& geworden: 
9 Ack eet’ uwe (merrz 

Hen / ende berdzuckiuge / 
enbe armoede / hoch mt 

_ Be @penbaringe Joannis. 

geven dat ſu Apoſtelen zijn / 

de an hebt om mijns naems 

 memuten fet. Die aLers|[ 

‚be eerfte ende he laetfte/ die 
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zijt rete /) ende de lafte- 
ringe der gene die ſeggen 
datfe Gaden zijn/ ende en 
ziju 't niet / maer zijn Leu 
Sunagoge des fatang. 
ro En beeft geen der dine 

gen die an lijden fuit. Siet / 
de dunvel fat [eenige] ban 
ulieden in be mebanckeniffe 
werpen / op dat au berfocht 
wat: ende mu fuit een bere 

beucttinge hebben Gan tien 

dagen, Zijt getrautu tat 
den doot / ende ickt fal u nez 

ben be kroone dek lebens. 
11 Die ooren Heeft / Hie 

hoore wat de Geeft tat de 
Gemennten fegt. Die oer” 
‘uint en ſal tan be tweede 
doot niet beſchadigt worzden. 
re Ende Schrijft aen Den 

Engel ber Gemeunte Die in 
Pergama is / Dit ſegt Gu 
gie Get tweeſnüdende ſcherp 
ſweert Geeft. 
13 Ickt Sweet’ uwe werr⸗ 

ſten/ ende waer qu woont/ 
namelick] daer be th2aon 

bek ſatans ik: ende mu 

houdt mijnen nacm/ ende 
en hebt mijn geloove niet 

verſvochent / act in die 
bagen/ in welcke Antipas 

mijn getrouwegetungewas/ 

weleſte gedoodt is by ulie— 

den / Haer De ſatan aant. 
14 Maer ickt hehe [eenige ; 
wennige dingen tegen u/ 
bat gu aldaer hebt die de lee⸗ 
ringe Balaams houden / Die 

Baſalt teerde Den Hinderen 
Ha ds 
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Gfvaëig een aenſtoot voor⸗ 
Werpen / op datje fauden 
afgaden-affer eten / ende 
hoereeren. | | 
15 Alſoo hebt oackt nu Hie 

de leeringe der Bicalaiten 
houden: ’t welck ick hate. 
16 Veſteert u: ende ſo niet / 

icſt fat u haeſtelickt [by [uz 
men/ ende fal tegen haer 
trijgh baeten met Get ſweert 
mijns manté, 
17 Die oaren Heeft.) Hie 

hoore wat de Geeft tat de 
Gemennten ſegt. Die obers 
wint / ick fal hem geben te 
eten vanhet Manna dat bere 
ba2geu is / ende ickt ſal hem 
geben eenen witten keur— 
fteen/ ende op ben ſteurſteen 
eenen nieuwennaem nefch2ez 
ben / welcken niemant en 
kent / dan die hem ontfangt. 
13 Ende fch2iĳft aen den 

Engel Der Gemepnte -te 
Chnatiren / Dit feat de So⸗ 
ne Godts/ die ſijne oogen 
heeft als een vlamme vuers/ 
ende fijne voeten zijn blinc⸗ 
kende Koper gelijck : 
19 Ickt weet' uwe (err: 

ſien / ende liefde / ende dienſt / 
ende geloove / ende uive lijd⸗ 
ſaemhent / ende uive werc— 
ſten/ ende [dat] be laetſte 
meer [zijn] ban De eerite. 

De Openbaringe Joaunis. 
lende mijne dienſtknechten 
verlenden / datfe haereeren / 
ende afgaden-offer eten. 
or Ende ict hebbe haer tijt 

gegeven op dat ſu haer faude 
beſteeren tan hare hoererne / 
ende fm en heeft haer niet 
hekteert, IK 
22 Siet/ ict merge haer 

te hedde / ende Hie met haer 
averſpel bedrijven / in groo⸗ 
te verdruckinge / fa ſu haer 
niet en beſteeren van hare 
wercken. ede 
23 Ende Hare Kinderen 

fal ick daag He Haat am: 
heengen: ende alle be Gez 
mennten ſullen weten/ dat 
icſt hen Die nieren ende her— 
ten onderſoecſte. Ende ick 
ſal ulieden geven een vege— 
lickt nae uwe werckten. 
24 Doch icſt ſegge tat ulie⸗ 
den / ende tat De andere die 
te Chuatiren zijn / faa bele 
alt 'er defe leere niet en 
hebben / ende Hie De Diep: 
ten Des fatané niet gekent 
en Gebben / gelijct fu ſeg⸗ 
gen: Acht en ſal u geenen — 
anderen Taft opleggen. 
25 Maer ‘tgene au hebt / 

Gaudt Hat tot bat ick fal — 
kamen. 
26 Ende bie abertuint / enz 

de die mijne wercken tat den — 
oo Maer ick hehe [eeni-|ennde tae bewaert / ick fal 

ge] wennige binnen tegenu/ hem macht geben over De 
dat nu De bouwe Jezabel/ Heudenen: 
die haerfelben fent een P2az 27 Ende hu falfe hoeden id 
ubeteffe te zijn / laet leeren /!met eenen vſeren Katt 

| ul⸗ 
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ſullen als pottebackers va⸗ 
ten vermorſelt orden: ger 
tijcht-raoch telt van mijnen 

Pader ontfangen hebbe. 
“a8 Ende ict fal hem De 
morgeuſterre geben: 
sag Die ooren heeft / die 
haare wat de Geeft tat de 
Gemennten fent. 
seed Wet 5. Capittel, 
ES eſchrijft acn Den En- 
E74 gel der Bemennte die te 
Satis is / Dit egt Hie de 
feven Geeften Godts heeft / 
ende de (eben fterren/ Ick 
tweet’ uwe wercſten / dat gu 
den naem hebt bat pu leeft / 
ende mt zijt doot. — | 
2 Zijt walitende / ende bere 

ſterckt het overige dat ſter⸗ 
ten faude : Mant ict en heb⸗ 
te uwe wercken niet al ge— 
banden voor Godt. 
3 Gedencktt Han hoe ou 't 

antfannen ende gehoozrt 
hebt / erde bewaert Get / 
ende Gelteert u. Andien mt 
dan niet en Waket/ fa fal 
ict ober u ſtomen alá cen 

dief / ende qm en fuit niet 
eten op Suat ure ick aber 
u ſtomen ſal. 
4 Doch on hebt [eenige] 
wennige namen vorſt te 
hardis / die Gare kleederen 

niet beblecſtt eu hebben / 
ende fn ſullen met mp wan⸗ 
delen in fuitte [kleederen]; 
overmitk (n ‘t weerdigh 
GN * 
5 Die overwint / die ſal 

ET * 
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beſtleedt worzden met witte 
Klcederen +-ende ict en fal 
fjuen name geenfittk uits 

{doen uut Get boeck des le- 
beng / ende ick ſal fijnen 
name Gelijden voor mijnen 
Pader / ende Laag fijne Enz 
gelen. 
6 Die oaren Heeft / die hoo— 

re wat de Geeft tot He Gez 
meunten fent. 
7 Ende fch2ijft acn den 

Engel ber Bemennte die 
in Philadelphia is / Dit ſegt 
be Denlige/ De Waerachti— 
ne/ die den fleutel Davids 
heeft: Die opent / ende nie⸗ 
mant en fluut : ende hu ſlunt / 
ende niemant en opent : 
8 Acht tweet’ uien wercken: 

fiet/ ickt hebbe een geopen⸗ 
de deure boo u gegeven; 
ende niemant en Ran Hie 
flunten: ‘want gn hebt ſtlen⸗ 
ne fracht / ende nn bekt 
mijn ‘wont belwaert/ ende 
en hebt mijnen name niet 
verloochent. 
9 Siet/ ict gebe [u eem-⸗ 

gel unt de Sunagoge dek 
ſatans / ber Mene Die ſeg— 
gen datje Joden zijn / ende 
en zint niet / maer Ïiez 
nen: ffet/ ict fal maken / 
dat fn ſullen ſtomen/ ende 
aenbidden boo2 uive voe— 
ten / ende beftennen bat ick 
u tief hebbe. 
Io Ôm dat nu Get woort 

mijner lijdſaemhent bewaert 
hebt / fo ſal ick oock u be— 

15 nas 



Can. 3. 
waren uit de ute der ver⸗ 

_ faecttinne/ bie dver de nez 
heete Werelt Komen fal/ om 
re verſoecken Die op De aer⸗ 
de woonen. dl 
rr Siet/ icht kome haeſte⸗ 

lickt: haudt bat on hebt / op 
dat niemant uüwe ſroone en 
neme. 
12 Die overwint/ irk ſal 

hem maken tot een pilaer in 
den Cempel mijng Godts/ 
ende hut en ſal niet meert Haer 
untgaen: ende ick fal op 
hem ſchrüven Den naem mijz 
neg Godts/ ende ben naem 
der ſtadt mijns Godts/ [nar 
melick] bek niruwen Jeru— 
ſalems / Bie unt den ri 
han mijnen Gaat afdaelt / 
ende [oock] mijnen nieuwen 
naem. | 
13 Die ooren Heeft / die 

hoore wat be Geeft tat De 
Bemennten feat. 
i4 Ende fchzijft aen den 

_ Engel ban He Bemennte 
der Kaadicenfen / Dit feat 
de Nmen / He trouwe en- 
de waerachtige Getunge/ 
het Benin Her ſcheppinge 
Godts: 
15 Jet weet' uwe werc⸗ 

ſten/ dat an nach Hout en 
zit/ noch heet: och of qu 
Taut fuaert/ afte Geet! 

- 16 Soo ban/ am Dat ou 
laeum zit / ende noch Fout 
nach heet / ickt fal u unt 
mijnen mant — | 
17 Want mufent / Ach Gen 

De Opentatinge Ibanuig 
En 

€ ijlens 

tick / ende verrücitt gewor⸗ 
den / ende vu hebbe geens 
dings gebreckt: ende mt en 
weet niet dat mn zijt elen 
\oinh / ende fammertictt / 
ende atin/ ende. blint / eur 
De naeckt. 
18 Ickt tabe u dat au dra 

bm faopt muut beproeft 
komende uit het vner/ op 
dat ant rijck moogt worden: 
ende witte kleederen / xp 
dat gu moogt bveſtlſeedt 
worden / ende de ſchande 
uwer naecktheyut niet gee⸗ 
penbaert en worde: ende 
ſalft ume gogen met oogen 
falbe / ap Dat an fien 
maant. 
19 So wie ict ef hebbe/ 

bie Geftraffe ende Haftijbe — 
ict 3 eeft dan nverigh/ | 
ende bekeert u. ' 
oo Siet / irk ffac aen de 

beurte / ende ict ktioppe: in⸗ 
Dien nemant mijne ſtemme 
ſal hooren/ ende de Heure 
apen doen / ich fal tat hem 
inſtomen / ende ict faï met 
hem avontmael Ganden / / 
ende ht met mp. 
or Die ovbverwint/ ickt fat 
hem geven met mu te fits 
ten in mijnen th2oon/ ge 
lijcſt als ick overwonnen 
hehe / ende Gen gefeten — 
met mijnen Vader in fz 
nen th2oomn. —J 
oo Wie oaren heeft/ Die 

honre wat De Geeft tat de 
Gemennten feat. 

* *. Det J 



Det 4. Capittel. 
& deſen ſagh ickt / ende 

N fiet een deure was gear 
gent in beu hemel: ende 
de eerjte ſtemme / Die ick 
gehoort hadde / als eener 
bafupne met mu ſpreſtende / 
fende / Komt hier op / ende 
ich falen toonen ’t gene na 
defen gefchieden moet, 
ende terftant wiert ick 

in ben weeft / ende fiet / daer 
war een throon gefett in 
ben Hemel /- cute daer fat 
een on Den throon. 
3Ende die daer op fat / 
was in ’taenfien den ſteen 
Jaspis/ ende Sardius ger 
ljct / ende een regenboge 
ma tantam deu throon / 
in ’taenfien den (fteen] 

Smaragdus gelijkt. 
4 Ende rontom den tljzaan 

maren vier en twintigh 
thzoonen : ende op De throo⸗ 
nen ſagh ick be Lier en twin⸗ 
tin Ouderlingen fittende / 
beſleedt met witte kleede⸗ 
ren: ende ſn hadden gouden 
ſtroonen op hare hoofden. 
5 Ende ban den throon 

mingen wat bvlickſemen,/ 
ende BHonderflagen / ende 
ſtemmen: ende feben Ger 
rige lampen Waren beran— 
dende Laar Hen th2oan / 
welcke zijn de feben Geer 
ften Godts. 
6 Ende voor den throon 
was een qlafen zee/ cryſtal 
gelijck. Ende in het midden 

— 
— 
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deu throon / bier Dieren 
zijnde Lal oogen ban Laar 
ren ende ban achteren. 
7 Ende het eerfte Dier as 

eenen leeuw gelijck / ende het 
tweede Dier een Half gelijck / 
ende het Derde Dier Gade 
het aenficht als een menſche/ 
eñ het vierde Dier was eenen 
vliegende arent gelicht. 
8 Ende be ier Dieren 

hadden eïck-een Laag hem— 
ſelven fes vleugelen romt— 

om / ende waren Gan hin 
nen vol oogen + ende en 

hebben geen ruſte dagh en: 
de nacht/ ſeggende / Den” 

ligh / Henlinh/ Genlinh ie 
ne Geere Haat / be Almach⸗ 
tige/ Die was / ende Die 
is/ ende Die kamen fat. 
9 Ende wanneer De Dier 

ren heerlickheut / ende eere/ 
ende danckſegginge gaven 
Gem die ap Hen throon jat / 
die in alte eeuwighent leeft / 

ro Su bieten He bier en 
twintigh Ouderlingen haar 
hem bie ap Den throon fat / 
ende aenbaden hem die leeft 
in atte eeuwighent/ ende 
wierpen hare Kraanen voor 
gen throon / fengende / 
11 Gu Heere zit weerdigh 

te ontfangen de Geerlick- 
hent/ ende De vere / ende 
de Kracht : ‘want nu bebt 
alie dingen gefchapen/ en— 

ge daor uwen wille zijn (1 / 
ende fijnfe wefch apen. 

A6 Det 



Cap. 5 
Bet 5, Capite”) 
B Est icſt ſagh in de rech⸗ 

ter{ hant] des genen Die 
op den th2aon fat / een batch 
geſchreven ban bimen ende 
ban bunten/ verſegelt met 
feven fegelen. 
2 Cube ict ſagh eenen 

ſtercſten Engel untracpende 
met een groote ftemmme / 
Wie ik weerdigh het Haeck 
te openen/ ende fijne ſege⸗ 
Teu op te boeken 7 
3 Ende niemant in den 
hemel/ nach op de acvde / 
nach ouder ke aerde en 
Hanbe het beet openen / 
tach het ſelve [in fien. 
4 Ende ick weende feer / 

Bat niemant weerdigh gez 
Handen en was om dat boeck 
te openen/, ende te lefen/ 
nach het ſelve [in] te fien. 
5 Ende één Gan de Ouder: 

lingen ſeude tot mt / En 
weent niet: ffet/ De Leeuw 

De Openhatinge Asannis. 
7 Ende het quam/ eude 

— 

heeft het boeck genomen 
uut be rechter[hant]) des 
menen Die op benthzaonfat. 
8 Ende alf Het dat haeckt 

genamen Gatde/ vielen De 
giet Dieten / ende de Lier 
cu twintigh Oudertingen — 
baa2 het Lam Fneder]/ eh= 
bende tick citheren ende 
gouden phiolen zijnde al 
reuchtwerck& / welcke zĳn 
de gebeden dert henliat. 
9 Ende fit ſongen cen nieuw 
liedt / ſeggende/ Gu zit 
weerdigh Hat boeck te nez 
men/ ende fijne ſegelen te 
openen: want am zijt meflach= — 
tet / ende hebt oné Gude 
nekocht met uiven Gloede/ 
uut alien geffachte / ende ta⸗ 
ie / ende volcſte /ente natie : 
ro Ende gu hebt ons onſen 

Gade gemaecktt tat Konin⸗ 
nen ende Peieſteren: ende 
lun ſullen als Koningen 

die unt de ſtamme Juda is/ heerſchen op de aerde. 
de wortel Davidse/ heeft 
obverwonnen / om het boeck 
te openen / ende fijne ſeben 
fegelen op te boekten. 
6 Ende ick faah/ende ffet/ in 
Bet midden Han den thzaon/ 
ende ban be bier Dieren/ende 
in het midden Gan de Ouder 
lingen / een Cam ftaende als 
geftachtet/ hebbende ſeven 
hoornen / ende (even oogen ; 
dewelcke zijn De ſeven Geer 
fen Godts Die untgefanden 
zijn in afte landen. 

rr Ende ick fan / ende ick 
Gaarde een ſtemme beler En- 
gelen rantam Heu th2aan/ 
vende De Dieren / ende De 
Ouderlingen : ende haer ge⸗ 
tal was tien duuſentmael 
tien dunfenden / ende Dune 
fentmael dunſenden: | 
re Seggende meteen groo⸗ 

teftemme/ Bet Lam dat ge: 
flachtet tf/ / is weerdh te 
ontfangen be Éracht/ ende 
rijckdom / ende wijshent/ 
ende fterclite / ende eere / 

| rn⸗ 
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Cap. 6. | 
enbe heerlickihent / cnde 
dancktfegainge. 

43 Ende alte ſchepſel bat in 

ben hemel is / ende op De act” 
vbe/ ende onder He aerde/ 

vende Hie in De zee zjn / en⸗ 

de alles wat in deſelve if / 

hoorde ick ſeggen / Dem die 

op den throon ſitt / ende 
ben Lamme zn de dancktfen: 
minge/ ende He eere / ende 

de heerlickihent / ende De 
Éracht in alle eeuwighent. 
14 Ende De Gier Dieren 

feuden / Amen. Ende de 

hier en twintigh Ouderlin: 

geu bieten [neder]/ ende 

aenbaten ben genen die 

deeft in alte eeuwighent. 

Bet 6. Capittel. 
; lie ict ſagh / doe Get 

Lam één Gan de fegelen 
geopent hadde / ende ick 

hoorde één unt de Lier Diez 
ren fegaen / al een ſtem— 

me bau eenen donderſlagh / 

Yramt ende fiet. 
a Ende ickt ſagh / ende fiet / 

een Suit peert: ende die Daer 

op fat hadde eenen boge: 
ende hem if een kroone gez 
geben / ende hu gingh ut: 
dverwinnende / ende op Dat 
hu overwonne. 
3 Ende dae Get den twee⸗ 
den fegel geopent hadde / 
Gaade ick Get tweede Dier 
ſeggen / Komt / ende fiet. 
4 Ende een ander Heert 

gingh uut dat root Wax” 
ende Diem die daerop fat 
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wiert [macht] gegeven bev 
uzede te nemen ban Der act? 
Be / cude dat fu malltandes, 
ren fouden Haoden : ende 

Gem wiert cen graat ſweert 
gegeven. 
5 Ende doe Get den Derden 

fegel geopent hadde / hau2e 
be ickt het derde Dier fear 

men/ Koömt ende fiet. Eu— 
be iclt ſagh / ende fiet / ten 
ſwart peert/ ende die Daer 

op fat hadde een weegſchale 
in fjne Gant. 
6 Ende ick Haarde ern 

ftemme in Get midden Lan 

de bier Dieren / Die fende / 

Een maetgen tarwe voor 

eenen penningh/ eude Dzie 
maetgens gerſte voor eenen 

pennſngh: ende de olie En” 

be den wijn en befchadint 
niet. N 
7 Ende dae het den vier— 

ben fegel geopent hadde / 

hoorde ict een ſtemme der 

Gierben Diers / Hie fcude/ 

Yamt ende fiet. 
8 Ende ick ſagh / ende fiet / 

een vael peert / ende Die Daer 
op fat/ fijn naem was De 

Doot: ende de Helle volg— 

be hem na. Ende haer Wiert 
macht gegeven om te daar 
ben tot het tierde [deel] der 
aerde / met fiueert / ende 

met honger/ ende met de 
baot / ende Hoog De wilde 

beeſten ber gerde. 
9 Ende doe het den Lijfden 

fegel geopent hadde / ſagh 
17 ick 
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ick — den altaer be zie⸗ jaerde / ende de G2oote/ * | 
{en ber gene die gedoodet de Rijcſte/ ende He Oberfte 
waren om Get woort Godt / jaer dunfent/ende De —— 
ende om het getungeniſſetige/ ende alle dienſtktner 
dat ft hadden. ten/ ende alle vrue / ver⸗ 

10 Ende ſu riepen met bergden haerſelven in de 
grooter ſtemme / ſeggende / ſpeſoncken / ende in De ſteen⸗ 
Dae lanne/ o henlige ende rotſen der bergen: 
waerachtige Heerſcher/ en 
oogdeelt ende en weeeckt qu 
ons bloet niet van De gene 
die ap De aerde woonen? 
rr Ende aen een negelickt 

wierden lange Witte fleez 
beren gegeven / ende haer 
wiert gefeat / dat fm nach 
eenen flennen tt cuften 
fauden / tat bat aackt bare 
mebedienftfinechten / ende 
hare Geoeders ouden ver— 
tuit zijn / die gedoodet ſou⸗ 
gen worzden gelück als ſy. 
ra Gute ick ſagh / boe Get 

ben feften ſegel geopent had— 
te / ende fiet/ Daer Wiert 
een groote aerdbeevinge: 
ende de fonne wiert ſwart 
aff een hauren ſackt / ende 
de mane wiert als bloet. 
13 Ende be ſterren Dek 

hemels hielen op De aerde / 
gelück een vijgebdom fijne 
anripe bijgen afwerpt / als 
Gr ban eenen grooten uint 
geſchuddet wozt. 
14 Ende de hemel is werh⸗ 

geweſten / als een boeck bat 
faeneratt wort: ende alle 
bergen ende enlanden zijn 
beweegt unt Gare plaetſen. 
15 Ende De Koningen der 

16 Ende ſenden tot de herz 1 
nen ende tot de ſteenrotzen / 
VPalt op ont / ende verbergt 
and Lan Het aengeffchte 
bek nenen bie op Den taan 
ſitt ente ban den toorn des 
Lam: 
17 Want be groote daal 

ſjnes toorzns is gefkamen ; 
ende wie fan hejtaen 3 

Het 7. Capittel. | 
E25 na efen ſagh ick 

bier Engelen ftaen op 
be bier hoeren der aerde/ 
houdende He Gier inden 
ber aerde / ap Dat geen Wint 
en ſoude waenen ap De aer⸗ 
de / noch op De zee/ nach — 
tegen eenigen boom. 
a Ende ick ſagh eenen an⸗ 

beren Engel opkomen ban 
den opgangh Der fanne / 
hebbende Den ſegel Des le— 
vendigen Godts: ende bu 
tien met een groote ſtemme 
tat de bier Engelen/ Welt: 
fien [macht] gegeven was 
de aerde ende De zee te be— 
ſchadigen/ E 
3 Seanende / En beſcha⸗ 

dint de aerde niet / nach de 
3e£/ noch He baamen/ tat 
vat luu de bienftinechten 

am 



der ſimderen Af 
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aen Gare voorzhoof⸗ 
gege sd or: | 

g Ende teit hoorde het nez 
tal der gene Hie verſegelt 

waren: hondert ende Liet 
en veertigh duyſent waren 
verſegelt unt alſe gejlachten 

raëlá: 

3 mt het geflachte Juda 
tuaren twaelf dunſent verſe⸗ 

mett: vat het geſlachte Ru⸗ 
| ben ‘waren twaelf dunfent 

verſegelt: unt het geflachte 
Gad waren twaelf dunſent 
terfegelt: 
6 Aint Get geftachte Aſer 
waren tivaelf buufent ver⸗ 
ſegelt: unt het geflachte | 
Pephtalim Waren twaelf 
bunfent berfegelt: imt Get 
geflachte Manaſſe waren 
tmaelf dunſent verſegelt: 
7 Unt Get geſlachte Si 

meon waren twaelf dunſent 

verſegelt: vat het geſlachte 
Lei waren twaelf dunſent 
verſegelt: unt Get geſlachte 
Iſaſchar Waren twaelf dun⸗ 
ſent verſegelt: 
8 Unt het geſlachte Zar 

bulon waren twaelf dupe 
fent verſegelt: unt het gez 
flachte Joſeph waren twaelf Ende hu feude tot M/ 

dunſent verſegelt: uut het 
meflachte Benjamin waren 
twaelf bunfent berfenelt : 
9 a defen ſagh ick / ende 

fiet / een graote ſchare / Die 
niemant tellen en- konde / 
uut alle natie/ ende geſlach⸗ 

De Openbaringe Joannis. 

anſes Godts futen verſegelt 
Hebben 

Fol. 260 

ten / ende volſcſten / ende tar 
ten/ftaende voor den thjzoon/ 
ende voor het Cam/bekteedt 
zijnde met fange witte ilee⸗ 
Beren : ende palm[tacken)] 
waren ín hare handen. 
ro Ende fp riepen met 

groote ftemme/ fengende / 
De falinhent zu onfen Gaz 
de / die on Hen th2oon fitt / 
ende ben Lamme. 
rr Ende alfe De Engelen 

ftanden rontom den th2oon / 
ende [rontom] de Ouderlin: 
gen ende de bier Dieren: enz 
de Gielen voo2d den th2oon 
[neder] op Haer aengeſich⸗— 
te/ ende aenbaden Goùt / 
12 Seugende/ Amen. De 

lof / ende be Heerlickhent / 
ende de wisheyt / ende De 
danckſegginge / ende He eere / 

ende De Kracht / ende de 
ftercltte 31 onfen Gode in 
alie eeutuinhent. Amen. 
13 Ende één uut be Puber: 

(ingen antwoordde / ſeggen⸗ 

be tat ma / Deſe Hie beſtleedt 

zijn met De lange witte keer 
deren / wie zijn ſy / ende ban 

maer zijnfe gekomen 2 
14 Ende ick fp2aclt tot 

hem / Heere / gu weet Get. 

Deſe zijn 't die uut De groo— 
te verdruckinge ſtomen: 

ende ft hebben hare lange 
ſtleederen gewaſſchen/ ende 
Gebben hare fange kleede— 
ren fuit memaeckt in Get 

Gioet bef Lams. 
15 Daer⸗ 
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15 Daerom zijn ſu voor dert j Gant bef Engels voor Godt. 
th2oan Godts/ ende dienen 
hem dagh ende nacht in ſij⸗ 
nen Cempel: ende die op 
den throon fitt fal haer overe 
Schaduwen. 
16 Su en fullen niet meer 

hongeren/ nach en ſullen 
uiet meer dorſten / noch de 
fanne en fal op haer niet 
vallen / nach eenige hitte. 
17 Want het Cam dat in ’t 

midden dek throons is / falfe 
wenden / ende fal haer ven 
Leunbeman zijn tot eben: 
ge fantepnen Der wateren: 
ende Bodt fal alie tranen 
van Gare oogen afwiſſchen. 

„Het 8. Capittel. 
Bier Bae Get den ſeven⸗ 

Deun ſegel geopent had— 
be/ wiert Daer ven ftilftuijz 
ven in ben hemel / ontrent 
van een hale ure, 
a Ende ick ſagh He ſeven 

Engelen / Die voor Got 
ſtanden: ende haer wierden 
feven baſunnen gegeven. 
3 Ende daer quam een 

ander Engel / ende ftant 
aen ben aitaer / hebbende 
een mauden wierdorſtvat: 
ende Gem wiert Geel veuckte 
werchf gegeven / op Dat 
hu ’t[met] de gebeden aller 
heuligen ſoude lengen op 
den gouden altaet die boog 
Ben th2oon if. 
4 Ende He roork Hek reuck⸗ 

wercks [met] de gebeden der 
heuligen / gingh op ban de I[ deel] ber rivieren/ ende ap 

5 Ende De Engel wam het | 
wierdocſtuat/ ende vulde 
dat met het Wier des ale 
taers/ ende wierp top de 
aerde: ende daer gefchien= — 
dert ſtemmen / ende douüder⸗ 
ſlagen ende blicktſemen/ 
ende aerdbeebinge. 
6 Ende de ſeven Engelen / 

die de feben baſunnen Gatz 
Den / Gerepdden Gaer om te 
baſuunen. ABe 
7 Ende He eerftée Engel 

heeft gebafunnt / ende Haer 
ik geworden Hagel ende 
bier / gemengt met bloet / 
ende ft zijn ap de aerde nez 
wozrpen: ende Het derde 
[deel] ber boomen is Verz 
boandt/ ende alſe het groen 
gras is verbrandt. 
8 Ende He tweede Engel 

heeft gebaſunnt / ende daer 
wiert [yet] alé een groote 
bergh ban vuer Geandende 
in De zee geworpen: ende 
Get derde [deel] der zee is 
bloet geworden. 
9 Ende het derde [deel] 

det fchepfelen ín de zee/ Die 
leven Gebben / is nefta2 ben : 
ende het derde deel] bet 
ſchepen is bernaen. 
10 Ende de derde Engel 

beeft gebaſunnt/ ende daer — 
ik een groote fterre/ han: 
tende alá ten fackel nez 
vallen unt Den hemel / ende 
ik gevallen op Get derde 

de 
*3 

— nn 3 
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be fantegnen „der wateren. de daer ig roocſt opgegaen 

rr Ende Be-naem der ſter⸗ unt den püt / als roockt eenes 
re Uort genaemt Alſſem: grooten ovens: ende de fauz 

ende het derde [deel] Ber {ne ende de lucht if verduu⸗ 

wateren Wiert tot alſſem: ſtert gemorden Lan den 
ende Hele menſchen zijn gez fraoctt Dek puts. 
ſtorben ban de Wateren /) z Ende unt den roact 
want ſu waren bitter gee [guamen ſprinckhanen op De 

worden. aerde/ ende Haer wiert 
re Ende de Lierde Engelfmacht gegeven gelick de 

heeft gebaſuunt / ende bet ſcorpioenen Der aerde macht 

Herde [deel] Der ſonne Wiert | Gebben. 

—— ende Get derde 4 Ende haer wiert geſegt / 
deel} ber mane/ ende Get jaat Mm het gras der aerde 

detde [deel] der fterren : | niet en fouden Befchadigen/ 

opdat het derde [deel] bere noch centge graente/ noch 

feite faude verdunſtert ua? | eenigen boom: ban de meu 
den /- ende, Dat bet Derde ſchen alleen die den fegel 

[deel) bau ben dagh niet en Sodts aen Gare voorhoof— 
faude lichten / ende Van den | ben niet en Gebben, 

nacht desgelicks. 5 Ende haer miert [macht] 

13 Ende ick ſagh / enbeickt | gegeven/ niet dat ſuſe four 
| hoorde éénen Engel vlie⸗ den daoden/ maer dat fu 

menin t midden des hemels / ſauden [van haer) gepinigt 
ſeggende met grooter ſtem⸗ woeden Lijf maenden: ende 
me/ Wee/ wee/ wee/ den hare pijninge was als de 

genen bie op De aerde Wons | pijninge ban een ſcorzpioen 
uen/ ban De oberige tems ts [{uanneer het een menfche 

men det baſuune der deit geſteſten heeft. 

Engelen die [nogh] baſun⸗6 Ende in die dagen ſullen 
neun fullen, Be menfchen den daat foet: 

Het 9. Capittel. Ken / ende en ſullen dien niet 

— eben be vöſde Engel vinden: ende fu fullen bez 

heeft gebafunnt/ ende geeren te fterben/ ende de 

ict ſagh een ſterre gevallen | doot fal ban haer blieden. 

uut ben hemel op de aerde/| 7 Ende de gedaenten der 

ende Haer Wiert gegeven ſprinckthanen waren ben 

be fleutel ban Hen put des peerden gelijcſt / bie tot De 

afarants. dorſoge berendt zijn: ende 

a Ende fn Heeft den put op Gare hoofden aren als 

des afgronts geopent: en! kroonen den goude gelijck/ 
e uz 
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ende Gare aengefichten als zijn ontbonden getuo; 

F | 

aengeſichten Gan menſchen. welcke berendt waren tegen 
8 Ende fn hadden hapz als de ure/ ende dagh/ ende 

hau2 der vroumen/ ende 
hare tanden laren als [tan- 
den) der leeuwen. 
9 Ende fn hadden bozſt⸗ 

‘wapenen alá nieren bozſt— 
wapenen: ende het gez 
druuſch harer bieugelen was 
al een gedrzunſch Der War 
genen / wanneer Gele peerz 
ben nae Den ftrijt laopen. 
ro Ende fu hadden ſteer— 

ten den ſcorpioenen gelijckt/ 
ende Daer Waren angels ín 
hare fteerten : ende Hare 
macht was te meufchen te 
beſchadigen Lijf manden. 
rr Ende fn haden ober 

haer tot eenen Koninoh,/ 
ben engel bek afgronts: fijn 
name was ín 't Hebzeeuſch 
Abaddon / ende in de Griecſt⸗ 
fche [tale! hadde hun den 
naem Apollnuon. 
12 Get een wee ik wech— 

gemaen/ ſiet Daer Komen 
nogh twee ween na defen. 
13 Ende be fefte Engel 
Geeft gebafunnt / ende ick 
baarde Ééne ſtemme uut de 
bier Gaagnen def gouden alz 
taeré/ Die voor Godt was/ 
14 Seggende tat den ſes⸗ 

ten Engel/ die De baſunne 
hadde / Ontbindt de vier 
Engelen / die gebonden zijn 

maent / ende jaer/ op dat 
fu het derde [deel] ber men 
fchen fauden baaden. 
16 Ende het wetal Lan 

de heyzlegers ber runterne 
fuag tiveemael tien dütfen- 9 
den der tien Dumfendens en- 
De icſt haozde haer getal. 
17 Ende ick ſagh alfoo 

de peerden in dit Gefichte/ 9 
ende Die daer op faten/ hel — 
bende vnerige ende hemels⸗ 
hlaeutue/ ende ſulpherver⸗ 
wine borſtwapenen: ende 
de hoofden Der peerden ar 
ren als hoofden ban leeu— 
wen / ende uut Gare mans 
den gingh unt vuer / ende — 
roockt/ ende ſulpher. | 
18 Ooa defe Drie wiert 

het derde [deel] Der men- 
fchen gedaadt/ [namelick] 
toor Get Guer / ende daa? — 
ben vaacit / ende Dan2 Get — 
ſulpher dat uut hare man: — 
ben untgingh. é 
19 Want hare macht is in 

haren mont / ende in harc 
fteerten. Want hare fteerz 
ten zijn den flangen gelijck / 
ende hebben haofden/ ende 
befchadigen met deſelbve. 
oo Ende He overige men 

fchen/ Die niet gedaadt en 
zjn Doo? deſe plagen / en 

bn De groote riviere Eu- hebben haer niet bekeert 
gijzates. 
15 Ende He bier Engelen 

ban de wercken harer hans 
|gen / dat fn uiet en ſouden 

aen⸗ 
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aenbidden de dunvelen / ende mu feude/ Verſegelt ‘Tuc 
be gouden / ende ſilveren/ ne de ſeven donderſlagen 
ende operen / ende ſteenen/ geſpzoken hebben / ende en 
ende Houten afgaden / Die ſcheüft dat niet. | 
nach fien en Frannen/ nach) 5 Ende de Engel dien ickt 
haaren /- nach wandelen : 
ar Ende en Gebben Haer 
Loock juiet beſteert van hare 

daotſlſagen / noch ban hare 
veningevingen / noch Lan 
hare Geererne / nach ban 

hare dieberpen. 
Pet ro. Capittel. 

ES Pe ich ſagh eenen an⸗ 
Beren ſtercſten Ennel 

afkontende ban den hemel / 
Hie bekleedt was met een 

wolcke: ende een regenbo⸗ 
ge was Loen [fijn] hooft: 
ende fn acngefichte was 
als de ſonne / ende fijne voe⸗ 
ten maren als pilaren Lan 
bier. 

2 Ende Gn hadde in fijne 
hant een boecksſten dat geo⸗ 
gent was: ende hu fettede 
fünen vechteren Loet ap de 
sce/ ende den flinckteren op 
be aerde. 
3 Ende hu rien met cen 

groote ſtemme / melĳchter: 
ijs een leeuw Gzuit: ende 
al& hu geroepen Gadde / 
ſpraken Be feben Honderflas 
gen Gare ſtemmen. 
4 Ende doe de feben don— 

berflagen hare (temmen gez 
fp2atten hadden / fo faude 
ickfe geſchzeven hebben: 
ende ict hoorzde eene ſtem— 
me unt ben Hemel / die tat 

ſagh ſtaen op de zee/ ende 
ap De aerde / hief fijne hant 
ap nae Den hemel. 
6 Ende hun ſwoer byu Dien 

die leeft in alie ceutuighent / 
die Den Hemel geſchapen 
Geeft ende tgene daer in 
ië/ ende de aerde ende ’t 
gene daer in if / ende De 
zee ende ’t gene Daer in 
is / dat daer geen tijt meer 
en fal zijn : | 
7 Maer in He Hagen der 

ſtemme Def febenden En— 
gel / Wanneer hu baſun⸗ 
nen fal / fu fal De verbor— 
genheut Godts verhult wor⸗ 
den/ gelijck hu ſünen dienſt⸗ 
ſtnechten den Peopheten 
verkondigt heeft. 
8 Ende be ſtemme die ick 

nehaozt hadde uut den Dee 
met / ſpracſt wederom met 
mi/ ende ſende / Gaet Dez 
nen / neemt Get boecktsſten/ 
dat gropent [ende] in De 
hant if des Engelá die op 
de zee ende op De aerde 
ftaet. 
9 Ende ict gingh Genen 

tat ben Engel / ſeggende tat 
hem / Geeft mu dat boecks⸗ 
Éen. Ende hu fende tot 
mu / Neemt dat ende eet 
Get op: ende het ſal uwen 
Guucit bitter matten / maer 

in 



Cap. II. 
in uwen mont ſal het foet | 
zjn als honich. 

ro Ende. icſt nam Dat 
boecktäſten uut de haut Des 
Engels / ende irſt at dat op; 
ende Get was in mijnen mont 
faet alá honich / ende als 
ict het gegeten hadde / wiert 
mijn buyckt bitter. Ë 
rr Ende hu fende tat mu / 

Gu moet wederom prophe⸗ 
teeren voorz vele volcken;/ 
ende natien / ende talen / 
ende Koningen. 

Pet rr. Capittel. 
re mp wiert een riet⸗ 

Ls ftactt gegeven / eene 
ſmeet Iroede geljckt / ende 
de Engel ftant/ ende ſende / 
Staet op / ende meet den 
Cempel Godts ende Den alz 
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uut haren mont uutgaen/ — 
ende fal hare vnanden bets — 
finden: eude far pemant 
haer wil beſchadigen / die 
moet alſoo gedoodt worden. 
6 Deſe hebben macht den 
Hemel te ſſunten / ox dat 
geen vegen en regene in de 
dagen harer propheteerin⸗ 
ge; ende ſu hebben macht 
ager. de wateren/ om die 
in bloet te berkeeren/ ende 
De aerde te ſſaen met aller: 
(en plage/ ſoo menigmael 
als fn futen willen. 
7 Ende alg ſu haer getun⸗ 

geniſſe ſullen -ne-enndigt — 
hebben / ſal het Beeſt dat 
wat den afgront opkomt / 

tacr/ ende be gene die daer [haer krijgh aendaen / ende Ì 
in aenbidden. het ſalſe auerwinnen / ende 

2 Ende den voozhof die ſalſe dooden. | 

an bunten den Cempel ië/| 8 Ende hare doode licha⸗ 
laet uut / ende en meet dien 
niet want hp ik den Geur 

men [fullen liggen} apste — 

ftrate ber graote ftadt/ Die — 
benen gegeven: ende fnfgeeftelickt genoemt fuoat 

ſullen He hemlige ftaùt ber: 
treden twee en veertigh 
maenden. 
3 Ende ick ſal mijne twee 

Sodoma ende Eonptus/ 
alwaer oackt onſe Heere gez 
ſtrunuſt is. 
9 Ende [de menfchen]-unt 

Getungen [macht] geven / [oe volcken ende geflachten / k 

ende fu ſullen propheteeren ende talen / ende natien 

dunfent twee hondert tſes⸗ ſullen hare bande lichamen 
tigh dagen / met faciten he-|ffen drie Dagen ende eenen 
ſtleedt. halten / ende en ſullen niet 
o4 Defe zijn be twee alijfs|toelaten dat Gare doode 
haamen / ende de twee fans lichamen im graven gelegt 
delaren / die voor den Godt worden. —— 
der aerde ſtaen. ro Ende die opt de aerde 

woo⸗ 

| 1 qed WM 

5,Ende fa gemant die tuil 
hefchadigen /-een Auer, fal — 
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zjn at 
_ eengde bedrijven / ende ful- 

ew malkanderen gefchenc-|fti/ ende Gu fal als Lior 

gem ende ecnen 

—— 

waaren ‘bie ſullen verblidt 
Haer / ende ſullen 
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relt zijn gewozden ouſes 
Weeren / ende fjnek Chat 

fen fenden : om dat deſe ningh heerfchen in alie eeu— 

twee Propheten / de mene 
bie op De aerde Maanen / 
wepijnigt hadden. 

Cfr Gnde wa die derie da⸗ Godt fitten op 
halven/ is nen / Liefen [neder] op ha— 

wigheyt. 
16 Ende de vier en twin— 

tigh Ouderlingen / die voor 
hare throo⸗ 

een geeft des levens unt re aengeſichten/ ende aen⸗ 

ende daer is 

re Ende ft hoorden een 
graate femme uut den bez 
met /: die tat haer fende / 
Römt herwaerts op. Ende 
ſu boeren vp nae Den her 

_ mel in be wolcke: ende lar 
re branden aenſchouwdenſe. 

13 Ende in die ſelve ure 
nweſchiedde ven groote aerd⸗ 
 Heebinge / ende het tiende 

deel] der ſtadt is gevallen / 
ende daer zijn in De aerd— 
beevinge gedoodt feben dun⸗ 
ſent namen Lan menſchen: 
ende de overige zijn ſeer 
kebzeeft geworden / ende 
hebben Hen Godt dek ber 
melf heerlickheyt gegeven. 
14 Het tweede wee is wech⸗ 

gegaen: ffet / het Derde wee 
ſtomt haeft. 
15 Ende de febende Engel 

heeft gebaſunnt / ende daer 
‚ nefchiedden groote Stemmen 

in den hemel / feanende / 

_ Godt in haer gegaen: ende | baden Godt / 

ſu ſtonden op Hare boeten / 
EK: groote veeefe ſten u/ Heere Godt almach— 

gevallen ap be gene die haer tia / Die if/ ende Die 
_genfchoutuden. 

17 Seagende/ Wu Hants 

mas / ende Die Kamen fal/ 
bat au uwe groote Éracht 
hebt aengenomen / ende als 
Yraninnh hebt geheerſcht: 
18 Ende He volckeren ma? 

ren toornigh geworden / 
ende uwe toogne is geſto— 
men/ ende de tijit der doo— 
den om geoordeelt te wor⸗ 

den / ende om Heun loan te. 

geben uwen dienſtſtnechten 
ben Prapheten/ ende Hen 
Genligen / ende den genen 
bie uwen name beeefen / den 

ſtleunen ende den Kroaten: 

ende om te verderven De 

gene die De aerde verdozven. 
ig Ende be Cempel Godts 

ín Hen hemel ik geopent 
geworden / ende de Arke 

fünes verbonts if geften in 
fjnen Cempel : ende daer 
mierden blickſemen/ ende 
ſtemmen / ende danderflaz 

nen / ende aerdheebinge / 

ende groote hagel. 
| Het 



Cap. 12. 

Pet re. Cauittel. 

De — Idunnis. | 
fe aldaer ſauden or dat ft 

DEE daer wiert een voeden bimfent twee hon⸗ 
graat teecken geſien in 

den hemel: [namelick] een 
V2eꝛouwe heikieedt met de 
fattne/ ende de mane was de fijne Engelen Hr 
onder hare voeten/ endeltegen Den ®zaectt / vite” 

Draeck ſtrjgde LooekF/ en⸗ op haer hooft een ſtrooue 
ban tluaelf fterren : 
a Ende ft was ffuanner / 

ende riep barensnoot Gehe 
_bende/ ende zijnde in pijne 
om te haven. 
3 Cute daer Siert een 

ander teeckten geffen in Den 
hemel: ende fiet / / daer was 

bert tfeftinh dagen. 
wiert krügh 7 Ende daer 
Michaẽ ín den hemel: 

3 

De ſi fr ue engelen. 
8 Ende fm en Gebben uiet 

vermogen / nach Gare plaet= — 
fe en ik niet meer gebonden 
in den Hemel. 
9 Ende de groote Drartit 

ik gewa2pen / Cnameélick ] 
be aude flanne/ Welke gez 

een groote roode Draeck / naemt wozrt dunvel ende 
hebbende ſeven hoafben / fatanaë / bie be geheele ee 
ende tien hoagnen / ende 
au fijne houfden ſeven Ko— 
nincklicke hoeden. 
A Ende fijn fteert trorſt 

het Derde [deel] der fterren 
beg Gemelg / ende wierp 
Die on be aerde: Ende De 
Deaeckt ſtont voor de Douz 
we Die Garen faude / ap dat 
bu haer Hint faude verſlin— 
Den / wanneer ſu Get ſoude 
gebaert hebben. 
5 Ente fp baerde eenen 

mannelicken fane/ die alie 
be Vendenen ſoude haeden 
met een pferen roede / ende 
haer Kint Siert wechge— 
ruckt tat Godt ende ſjnen 
— 
6 Ende de Vrouwe vluch⸗ 

tede in De woeſtijne/ al— 
‘maer fm een plaetje hadde 
(haer) ban Godt berendt / 

reït verlendt Gut is [legs 
ick] geworpen op be — 
ende fijne engelen zijn met 
Gem gewozpen. 

ro Ende ick hoorde cen 
groote ſtemme ſeggende in 
den hemel/ Pu ík de ſalig 
bent, ende de Rracht/ enz 
de het Yroninckrijcke ue 
warden onfes Godts/ ende 
de macht fünes Chzifti : 
want de Gerklager anfer 
Groederen / die haer ver— 
klaegde boo? onfen Gott 
dagh ende nacht / ig neder: 
gewozrpen. 
ir Ende fu hebben hem 

overwonnen daa? het bloet 
oek Tams/ ende bao2 Het 
maa2t harer getungeniſſe: 
vibe fu en Gebben haer Íe= 
ben niet Def gehadt tat De 
boat fat. 

12 Dier 

J— 

J 

— 



Hierom hedzijft vreug⸗ 
be gu hemelen / ende gu die 
daer in woonet. Wer Den 
genen die de aerde ende de 
zee. Bewoanen ; want De 
dunvel ië tat u afgeſtomen / 
cude eeft „grooten taan / 
‘wetende dat hu eenen ſtlen⸗ 
nen tit Geeft. 

t hu ap De aerde 
geworpen Waf / fo beeft 
hu be Preouwe vervolgt die 
het Manneſten gebaert 
hadde. 

14 Ende He Veouwe zijn 
gegeven twee vleugelen 
eeñnes grooten arents/ ap 
dat ſu ſoude vliegen in de 
woeſtijne / in hare plaetſe / 
alwaer fu gevoedt wozrt 

ende eeuen halven tijt / 
î het gefichte Der 
Slange. 
15 Ende de Slange wierp 

unt Garen mant achter De 
Pꝛouwe water als cen ri— 
viere/ op dat hu haer dooz 
de ribiere faude doen wech— 
voeren. 
16 Ende de aerde nuam de 

Paꝛouwe te hulpe / ende de 
aerde opende haren mant/ 
ende verſwolgh de viviere / 
welcke De Draeck uut fjnen 
mant hadde geworpen. 
17 Ende de Draeck ver⸗ 
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ban Haer zaet/ bie De Der 
baden Godts belmaren/ enz 
de het getungeniſſe Jeſu 
Cheiſti hebben. 
18 Ende ick ſtont op het 

zant DEL zee. 
Det 13. Capittel. 
de ickt ſagh unt De zee 
een Beeſt opkomen /. 

13, Ende doe de Daeaecſkt hebbende feben hoofden en” 
— de tien haoornen: ende op 

fijne Goopnen Waren tien- 
Konincktlicſte hoeden / ende 
op ſijne hoofden was een 
naem ban (Godts Jlafteringe. 
2 Ende het Beeft dat icit 
fan / was eenen pardel gez 
(ci / ende fijne boeten / als 
genes beng Fvoeten]/ ende 
fijn mant alá de mant eenes 
leeuws: ende de D2aeck gaf 

venen tĳt/ ende tijden /| hem fijne ſtracht / ende fjnen 
throon / ende groote macht. 
3 Ende ick ſagh Één ban fij- 

ne hoofden alg tat der Dont 
gewondet / ende fijne doot⸗ 
licke wonde wiert geneſen: 
ende de geheele aerde ver— 
wonderde haer achter het 
Beeſt. 
4 Ende fm aenbaden den 
Draeck / die het Beeft macht 
egeven hadde: ende ft aen” 
baden het Beeft / fennende / 
Wie ik Hit Beeſt gelijck : 
wie fan ſtrijgh boeren tegen 
het ſelbe? 
5 Ende 't ſelve wiert cen 

grimde op De Wouwe / ens mont gegeven/ am groote 
“be gingh henen am ſtrijuh dingen ende [Godts after 
te boeren tegen de oberige tingen te fpaekten: — — 
Eater od el- 



Cap. 13. | 

felwe wiert macht gegeven 
am [fulcks] te doen / twee 

en veertigh maenden, 
6 Ende het opende fijnen | 
mant tat fafteringe tegen 
Gat / am fjnen naem te 
lafteren / ende fjnen Caber⸗ 
takel / ende die in Den he— 
mel woonen. | 

7 Enùe ’t feite wiert [macht] 
gegeben am ſtrügh den hen: 
ſigen aen te doen / ende om 
die te oberwinnen: ende ’t 
ſelbe wiert macht gegeven 
ger affen geflachte / ende 
tafe/ ende volckte. 
8 Ende alte bie op De aerde 
woonen ſullen Get ſelve aenz 
bidden / weickter namen niet 
en zjn geſchreeven in het 
boerſt dek (eens / dek Lamá 
dat geflachtet if / Lan de 
grontlegginge det werelt. 
9 Andien nemant voren 

heeft/ die hoore. 
ro Andien nemant in He 

gevanckeniſſe teudet / Hie 
gaet [felve] in be gevanc⸗ 
ſteniſſe: indien nemant met 
den fweerde ſal dooden / bie 
moet ſelve met den ſweerde 
gedoodt worden. Dier ik 

De lidſaemhenut ende Get 
geldove bet Genligen. 
u Ende ictt ſagh cen aur 

‚der Geeft unt De aerde op⸗ 
framen / ende Het hadde 
twee hoornen/ Des LCamg 
hoornen] gelicſt/ ende Get 
ſprack als De Deaerſt. 
1e Ende Get oeffent alle 

J — 
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de macht van teerſte Beeſt 
in tegenwoordighent „Ban 
Het felue/ ende het maeckt 
Dat De aerde ende die daer 
in woouen / het eerſte Bee 
aenbioden/ wiens doetlicke 
ande geneſen wasßs. 
13 Cube het doet groote 

teerkenen / fa dat. het aack 
vner unt den hemel doet afz 
omen op De aetde/ Laar 
te menſchen. ——— 
14 Ende verlendt de gene 

Die op de aerde Waanen/ / 
doorde teeckenen die tfelbe 
te boen gegeven zijn in DE 
tegenwoordigheut ban Get 
Geeft: ſeggende tat de KEUL 
die ou De aetde aaneen £ 
bat fn het Beeft/ Hat He 4 
ande bek ſweerts hande / 
ende [weder] Teefde / een 
beelt ſouden maken. 
15 Ende ’t felbe 

[macht] gegeten om deu 
Geelbe bef Veeſts eenen 
eeft te zeden / ap bat het 
Gevit des Veeſts oock fau 
De fpeeken/ ende maken. 
bat aïfe die het heelt Dek 
Beets niet en ſauden aenz 
bidden / gedoodet ſouden 
wozrden. p 
16 Ende het maeckt dat 

Get aen alle/ klenne ende 
nraate / bunde rücken ende 

ate / ende bape ende dienſt⸗ 
Enechten / een merckteer⸗ 

fen geve aen Gare rechters 
frant/ ofte aen 
hooften: 

EER 

tiert 

| 
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hal * 

ef laid JA 

18 Bier if Be twijsbent : wie Ber ber 
ne 

t is 
en / ende 

E et Lam ftant op den 
bergh Stan / ende met hem 
hondert bier en veertigh 
dunſent / hebbende ben nacm 
fijns VPaderk geſchreven aen 
hare voorhodofden. 
2 Ende ick hoorde een 

Et 14. Cauittel. 

De Opentaringe Joanms. 
ne Dat niemant en Deſe zĳn t die Get Lam 

aah ſto afte verkoo⸗ volgen waer het vock her 
pen / dan die dat merckteec⸗ neu gaet. 

ten Jeeft / ofte Ben naem ſtocht unt de menschen / 
B ofte het getal |[tot] eerſtelingen Gade enz 

Eed 

2 
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Deſe zijn ge— 

de den Lamme. hei 
5 Ende ín haren mont en 

berftant heeft teke | is neen Gedzonh gevonden: 
et getal Dek Beeſts: want fn zijn ondberispelick 

| een getal eenes voor den throon Godts. 
efjn getall 6 Ende ick ſagh eenen an— 

andert feg en tfeftinh geren Engel bliegende in 
het midden dek Gemeld / 

e ick ſagh / ende fiet {ende hu hadde het eeuwigh 
Euangelium/ am te bere 
kandigen ben genen díe op 
de aerde woonen / ende ale 
íe natie / ende geflachte / 
ende tale / ende volckte: 
7 Seggende met een groo⸗ 

te ftemme / Veeeſt Bodt / 
femme unt den hemel/ als ende geeft Gem heerlick⸗ 
een ſtemme heler wateren/ hent / Want de ure ſjns⸗ 
ende alg een ftemme ban vordeels is gelkkamen. Ende 
eenen groaten donderſlagh. 
Ende ict Gaade een ſtem⸗ 
me ban citherfpeelders / 
ſpelende op hare cithers: 
3 Ende fu fongen als cen 

nieuw geſangh Loo? den 
th2aan/ ende voor de bier 
Dieren / ende de Ouderlin- 
nen: ende niemant en ſton— 
de dat geſangh leeren / dan 
de hondert biet en veertigh 
dunſent / die Gan de aerde 
gekocht maren. 
4 Deſe zijn ’t die met 

vrouwen niet beleckt en 
zijn: fuant fp zijn maegden. Indien mingn het 

aenbidt hem die den hemel/ 
ende De aerde / ende De zee / 
ende De fantennen Her wa— 
teren nemaeckt heeft. 
8 Ende daer ik een ander 

Engel gebalnt/ fennende 7 
Su ig gevallen/ fn if nez 
vallen/ VBabnlon Hie qraaz 
te ſtadt / am dat fn unt den 
wijn def toorns harer hoe 
rerne alle volcken heeft nez 
Deenckt. 
9 Ende ren Derde Engel 

is haer gevolgt/ ſeggende 
met een grodte ſtemme“ 

Beeſt 
aen” 



_ ftemme uut den Hemel bie 

Cap. 14. De Openbaringe Joannis. — | 

ebidt ende fu beelt / ens ſende in ſijne hant eenen 

ne autfaugt Het merckteec: |\fcherpen fickel. NE | 

ken aen fijn taozlaaft/ ofte) 15 Ende eeu ander Engel = 

aen fijne hant / | a quam uut den Cempel / DP 

ro Die fal oock drincken roepende niet een groote 

unt den wün des toorns ſtemme tat den geven die 

Godts / die ongemengt in⸗ op de wolcke fat /Sendt 

geſchoncken is in den deinck⸗ uwen ſickel / ende maeuts & 

Geer fijner toorns: ende) Want be ure om te maegen 8 

fat gephnigt worzden met is u gekomen dewijle de 

ger ende fuipher/ Waag bejoanit Det aeche is rüp oe 8 

Geutige Engelen / ende voor worden. rn to GN 

Get Lam. 16 Ende die op De woſche 

rr Ende be roock van has | fat / ſondt ſünen fickel on be 9 

re pijninge gaet op in afie aerhe/ ende be aerde wiert 

eeutuighent / ende ſuen heh | gemaecu
t. 4 

Gen geen ruſte dagh entel 17 Ende een ander Engel à 

‚ nacht bie het Beeſt Zenbid⸗ quam unt ben Cemgel die 

gen ende fn beelt / endejin den Gemel is / hebbende 

ſo nemant het mercſtteecr⸗ oock ſelbe eenen ſcherpen 

Ren fjng naems ontfangt. ſickel. 

ra Hier is De lijdſaemhent 28 Ende een. ander Eugel 

ger heuligen: hier zünſe Die) guam unt ban ben altaer/ 

ge geboden Godts bewaren /\&ie macht hadde ober fiet 

ende Get geloove Jeſu. uper: ende hu riep met ECH 

“13 Ende ick hoorde een groot geraep tat den genen 

bie den fcherpen fickel hats 

be / feggende/ Sendt uwen 

fcherpen fickel/ ende ſnijdt 

af De dzunftacken ban den 

wijngaert der aerde / want 

ſijne drunven zijn ju. , 

19 Ente He Enuel ſondt 

fjnen ſickel op be aerde / 

ende ſneedt [de druyven] af 

gan Den wüngaert Der ger 

ge/ ende wierpſe in den 

grooten wijnpersback des 

toorns Godts. | ki 

go Ende De winpersbackt 
wiert 

tat my fende / Schzüft / 
Saligh zjn De hoode/ Die 

in ten Heere ſterven/ tan 

nuaen: Ja / feat de Geelt / 

au bat ſu ruſten mogen van 

haren arbeut: ende Gate 

wercken volgen met haer. 

T4 Gude ick fanl/ ende 

fiet een uitte wolcke / ende 

op He wolcke was een geſe⸗ 

ten des menſchen Sone ge— 

lürkt bhebbende op ſün 

hooft een gouden ſrdone / 



handert ftabien verre. 
Het 15, Capittel. eet 

Es roat ende monderuch 
| teecken ín ben hemel / [na- 
melick} ſeven 
hebbende. de ſeven faetfte 
plagen / want ín deſe ís de 
taa2rie Godts ge-ennòint. 
2 Ende ick fan alg een 
glaſen zee met Ger gez 
mengt © ende Die He over— 
winninge habben ban Het 
Beeft / ende ban fijn Geel / 
ende Gan fijn merckteerkten / 
Lende) Gan het getal fijns 
naems / welcke ftanden aen 
De glaſen zee/ hebbende de 
cithers Goûts: 
3 Ende fit ſougen Get gez 

ſangh Moſis def dienſt— 
ſtuechts Godte/ ſende het 
geſangh Des Lams/ ſeg— 
gende / Groot ende woñ— 
derlickt zĳn uwe wercken / 
Heere / qu afmachtine Godt: 
rechtveerdigh ende maere 
achtinh zijn uwe menen / 
gu Koningh ber benligen. 
4 Wie en faude u niet 

bzeefen/ Meere / ende uwen 
name [niet] berbeerlicken 
want qu zijt alleen hentinh : 
want alle volckeren ſuſſen 
komen/ ende voor u' aen” 

Cap. 15. 16. De Openbaringe Joannis. 
wiert bunten be ſtadt mer 
treden / ende Daer is bloet 
unt den wijnpersbackt gez 
ſomen / tat aen De toomen 
der peerden / dunſent ſes 

agh een ander 

Engelen / 

lt en my, he Wd 
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bidden: want uwe oordee⸗ 
len zijn openbaer geworden. 
5 Ende na deſen ſagh ict / 

ende fiet / de Cempel bes 
Cabernaſtels der getunge— 
niſſe in den hemel wiert 

geoöopent. 
6 Ende be ſeven Engelen/ 

die de feven plagen Hadden / 
guamen uit Ben Cempel / 
beſtleedt met reun ende 
blincſtende lijnwaet/ ende 
omgo2dt am de borſt met 
gouden na2dels, 
7 Ende één ban de bier 

Dieren waf den (eben En— 
gelen feben gouden phiolen 
bof bek toons Gadte/ die 
ín alie eeuwighent teeft. 
8 Ende be Cemuel tiert 

vervult met roacft unt de 
heerlickthent Gaöte/ ende 
uut fijne kracht: ende niez 
mant en ſtonde ín den Cem⸗ 
gel ingaen tat bat be feben 
plagen Der ſeven Engeien 
ne-enndigt waren. B 

Det 16. Capittel, 
Nde ickt höoorde een 
groote ſtemme uut den 

Cempel / ſeggende tot de 
even Engelen / Baet Gez 
wen / ende giet be [leven] 
phiolen Def toon Godtse 
uut op De aerde. 
2 Ende de eerfte gingh hez 
nen / ende moat fijne phiole 
uut op De aerde: ende Haer 
wiert een quart ende book 
geftweer aen de menfchen / 

Za bie 



Cap. 16. De Opendaringe Paanuië 

bie Get merckteecken deg [name Godts bie macht 5 

Beeſts Hadden / ende gie [heeft over deſe plagen; En 

fijn beelt aenbaten. [he fp en hekeerden Haer 
3 Ende be tweede Engel [niet oM hem heerlickhent 

naat fijne phiole unt in de te geven. peet a 

zee / ende fm tiert Blact) zo Ende de vijfde Engel kt 

alg eens dooden: ende alie goat fijne phiole uut op Den 

teuende ziele if gefto2ven in thzoan bes Beeſts: ende fu 

de zee. Tücke is verdunſtert gewoe⸗ 

Ende de Herde Engel der: enbe ſu kauwden hare 

gaat ſijne phiole unt in de tongen ban pjne: 

wieren ⸗ eude in be fan-| zr Ende fn Yafterden ben S 

‚ fepmen Der Wateren : ende Bout neg hemels Lan enen 

[de wateren] wierden bloet. Gare pijnen/ ende van we⸗ 

z Ende ick hoorde Hen | men hare geſweeren: ende 

Engel der Wateren ſeggen / ſu EU bekeerden haer niet 

Bu zt rechtueerdinh / [van Gare wercken, GE 

Heere / Die ié/ ende Die| 1e Ende de fefte Engel naat 

wat / ende Die zijn fal/ fijne phioſe vat op De groo⸗ 

dat am dit geoordeelt hebt: [te riviere Euphzates/ ende 

6 Deijle fp Get bloet der [fijn Water ig untgeßzoogt 

Geuligen / ende der Paar) Op dat berendt fonte wor⸗ 

uheten vergoten Hebben / den ve wegh der Koningen/ 

a hebt an haer vock koet bie ban den opgangh Der 

te Deincften gegeven. Want fanne [komen fallen). 

ſu zijn 't weerdigh. 13 Ende ick ſagh wat den 

7 Ende ict höoorde eenen [Mant dek Drac / ende. 

anderen ban den aïtaer ſeg⸗ unt dert mont Hef Beefts/ 

nen/ Ja / Heere gu almach⸗ ende uit ben mont des val⸗ 

tige Godt / uwe vordeeſen fchen Pronheets/ Deie ou⸗ 

zijn waerachtigh ende rechte reune geeften [gaen] / Heu 

veerdigh. vorſchen gelück. ie 

8 &nbe He vierde Engel | 14 Want het fijn geeften der 

goot ſjne phiole unt op De dunvelen / ende Hoen teec 

fanne: ende haer ig [macht] kenen/ weltke untgaen tot 

Fegeven de menfchen te vers |De {roningen ber aetde / ende 9 

Gitten doo? vner. _ (oer geheelt merelt / am die 

9 Enbe de menfcheu wier⸗ te gergaberen tot den Érijah 

ten verhittet met groote Dan gien nrooten dagh Des 

hitte / ende laſterden Den almachtigen Goadtá. 

eat 15 iet / 

— 

—— 
4 



Cap. 17 
— icſt ſfome als 

| Saligh is hu bie 
a 5 fijne ſtleede— 

u brwaert / op dat hu 
naeckt eu wandele;/ 

8 men fijne ſchaemte 
(niet en) x 
Hd El fit hebbenſe bere 

tt Î srt welcke 
re hebreeuſch genaemt 
1o2t Armageddon. 
17 Eude de ſevende Engel 
gaat ſjue phiole uit in be 
tucht: eude daer guam een 
groote ſtemme uut den Cem⸗ 
pel des Hemel / van den 
th2oan/ ſeggende / Det is 
geſchiet. 
18 Ende daer gefchiedden 
ftenumen / ende donderſla— 
nen/ ende bückſemen: enz 
de haer geſchiedde een groo⸗ 
te aerdbeevinge / hoedani⸗ 
ne niet en is veſchiet van 
bat be menſchen op De ger— 
de geleeft zijn / [namelick ] 
een ſoodanige aerdbeebvin— 
ge /. Lende] fa graot. 

19 Ende de groote ſtadt 
ë in drie deelen geſcheurt/ 
ende de ſteden Der Mede: 
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ar Ende een groote hage!/ 
ſelek] als een tatentf pont] 
fwaer / biel neder unt Hen 
hemel ou De menfchen: enz 
de De menschen Fafterden 
Godt ban wegen de plant 
bef hagels: want deſſelfs 
plage was ſeer groot. 

Det 17. Capittel. 
Poe één unt de ſeven 
Engelen / Die de feben 

„hiaten hadden / quam ene 
de fp2acht met mu/ ende 
fende tot mm / Kömt her: 
waerts / ich fal u toonen het 
on2deel ber groote Haere / 
die daer fftt op Gele wateren 
2 Met welcke de Konin— 

nen Der aerde gehoerreert 
hebben / ende Die De gerde 
bewoonen zijn droncken ge⸗ 
‘moden van den win hater 
hoererye. 
3 Ende hu zacht my wech 

in een Suoeftijne / im Den 
geeft / ende ick ſagh ecn 
Prouwe fittende op een 
fchartattentoat Geeft) dat 
bof Waf Lan namen der 
[Godts Yafteringe/ ende had” 
De ſeven hoofden / ende tien 

nen zijn gevallen: ende de hoornen. 
 graate Babnlon is gedacht 4 Ende be Vrouwe was 
geworden boor Godt/ om beſtleedt met purper ende 
haer te geven Den derinck⸗ fcharlaken / ende berciert 
befter ban Den Mijn des met gout ende Koftelick nez 
ib À fijner gramſchap. fteente/ ende peerlen/ ende 

o Ende alie enlant is ge⸗ hadde in Gare Gant eenen 
vloben / ende be bergen en| gouden drinkbeker bol ban 
zijn niet gebanden, RE been, lett Lan onz 

| 3 reu⸗ 



Cap.17. De Openbaringe Laannis. 

remighent haver haeverne. 
5 Cube op haer voorhooft 

was een naem geſchreven / 
‚ [namelick} Verborgenhent/ 
be groote Babnlon/ de maez 
ger der hoerernen ende Det 
crouwelen ber gerde. 
6 Ende ick ſagh dat de 

P2ꝛouwe dronckten was ban 
Get bloet ber heuligen/ eur 
te ban Get Gioet Der getun⸗ 
gen Jeſu. Ende ickt verwon⸗ 
derde wu: alg ickfe ſagh/ 
met graate verwonderinge. 
7 Ende de Engel fende tat 
mm/ Waerom verwondert 
nu ur Ick ſal u ſeggen de 
verborgenheut Der P2eou— 
we / ende Dek Veeſts dat 
haer draegt / 't welck De 
ſeven hoofden heeft / ende 
de tien hoornen. 
8 Bet Beeft dat gu geffen 
Get / was / ende en is niet : 
ende het fal opkomen uut 
den afarant/ ende ten ver—⸗ 
verve gaen: ende Die op De 
aerde woonen fulfen Ger: 
wondert zijn / (fueïcker naz 
men niet en zijn gefch2even 
in het boecſt des levens ban 
be grontlegginge Der mes 
velt/) fende het Beet / dat 
was / ende niet en is / haer 
wel het is. 
g Bier ig ’t berftant dat 

wüijshent Geeft. De ſeven 
hoofden zjn ſeben bergen / 
op welcke de Vrouwe ſitt. 
ro Ende zijn Loock] ſeven 

Woningen: De vijve zijn ge⸗ 
ratten / ende De gen ik/ De 
ander en is nogh niet gefka= 
men/ ende ‘wanneer hu fal 
geſtamen zijn / meet Gu een 
wennigh | tijcs] bljven. 

rr Ende Het Beeſt Dat 
‘mak / ende niet en if / die ik 
aacft de achtfte [Koningh}/ 
ende is wit De feben/ ende 
gaet ten verderver 
re Ende de tien hoornen 

bie mt geſien Hebt / zjn 
tien Groningen / Hie het War 
nincſtrück nogh niet en heb⸗ 
ben autfangen/ maer als 

Koningen macht antfangen 
om ééne ure met het Deelt. 
13 Defe Gehlen eenerien 

meuninge/ ende fullen hare 
fracht ende macht het Beeſt 
abergeben. 
14 Defe (uilen tegen-det 
Lam Krijgen /ende Get Lam 
ſalſe averwinnen / (want 
het is een Deere Der hees 
ren/ ende een Koningh der 
kaningen;) ende Hie met 
hem zjn / de geroepene/ 
ende untverſtarene ende 
geloovige. 
15 Ende hu ſeude tat mu/ 

Be wateren die gu geffen 
hebt / daer be Baere fitt/ 
zijn volcken ende fcharen / 
ende natien/ ende tangen. — 
16 Ende He tien hoornen 

tie gu geffen helt op bet 
Beeſt/ die ſullen He Laere 
haten/ ende fullenfe woelt 

ma⸗ 

ER 0 ——— 



Cay. 18. 
makken / ende naeckt : ende 
ſu ſullen haer bleefch eten / 
eude ſullenſe met vner Vere 
zanden. { 
17 Waut Godt heeft [haer ] 
in hare herten gegeven dat 
ſu ſjne meuninge doen / enz 
de dat ſu eenerien meruinge 
doen fende dat fu haer War 
nincſtrijck het Veeſt neben 
tat Dat be woorden Godts 
vatenndiat fulien zĳn. 
18 Ende de Vrouwe Hie 

au geffen Gekt / if De groo⸗ 
teftadt/- bie het Vanincke 
richt Heeft aver He Konin⸗ 
gen der aerùe. 

Pet 18. Capittel, 
Poe na deſen ſagh ickt 
eenen anderen Engel 

afttomen uut ben Hemel / 
hebbende groote macht / 

ende de aerde if Verlicht 
“geworden Lan fine beers 
lickhenut. 
e Ende Gu riep krachte⸗ 

licſt/ met een groote ſtem— 
me / ſeggende / Su is ge⸗ 

vallen/ fm if gebalfen/ de 
groote Babulon/ ende is 

geworden een woonſtede 
ber dunvelen/ ende een be—⸗ 

waerplaetſe ban alte onreu⸗ 
ne geëften / ende een Der 
waerplaetfe Lan alle onreun 
ende hatelicht gebagelte. 

3 Delle unt den win 
deë toorns harer hoererne 
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der aerde met haer gehoe⸗ 
reert heben / ende de koop⸗ 
lunden der. aerde rück zijn 
geworden unt de kracht 
harer weelde. 
J Ende icſt Gaarde ecn au⸗ 

bere ſtemme uut den hemel/ 
fengente / Gaet uyt ban 
haer/ mijn bolck/ op dat 
gn aen Gare fanden geen 
gemeunfchap en hebt / ens 
de op bat gu ban Gare plas 
gen niet en antfangt. 
5 Want hare fanden zijn 

[d’ een op d'andere | gevolgt 
tat den hemel tae/ ende Godt 
ik harer ongerechtigheden 
gedachtigh worden. 
6 Vergeldet haer gelijck 

als ſu ulieden vergolden 
heeft / ende verdubbelt haer 
dubbel / nae hare wercken: 
in den drinckbeker daer in 
fn geſchoncken heeft/ ſchene⸗ 
ket haer dubbel. 
7 Soo veel als fn haerſel⸗ 

ven verheerlickt heeft / enz 
be weelde gehadt heeft/ joa 
groote pijninge ende rou⸗ 
tue doet haer aen. Want fn 
feat in haer herte / Acht fitte 
Cals) een Koninginne / ende 
en ben geen wmedutue/ ende 
en fat geenen rouwe fien. 
3 Daerom ſullen Gare pla 

gen op éénen dagh komen / 
fnameliek] doot / ende rou⸗ 
we/ ende honger / ende 1 

alle boïckeren gedzoncken |fal met vner verbrandt wor⸗ 

hebben / ende be Utoningen [den : want ſterck is be Weer 
Z 4 re 



Cap. 18:  DerOueibaringerGoaunigs war 
re Godt/ tie haer matdeelts|Vichamen / ende der zielen der: 
g Ende He Koningen der 

aerde/ Hie met haer gehoe⸗ 
reert/ ende weelde gehadt 
hebben / ſullenſe beleenen/ 
ende rouwe aber haer bedrij⸗ 
ven / wanneer ſu Den roock 
hares brants ſullen ſien: 

vreeſe van hare pininge/ 
feggende/ Wee/ uee / De 
groote ſtaut Babnlon/ de 
ſtercſte ſtadt! want uw oor⸗ 
deel is in één ure geſtomen. 
rr Ende de Kaoplieden der 

aerde ſullen weenen/ ende 
rouwe malten over haer/ 
om dat niemant hare ware 
meer en koopt: 
12 Ware Lan gaut/ ende 

van ſilver / ende Lan ſtos⸗ 
telicft gefteente/ ene Lan 
peerlen/ ende ban fin⸗ lijn⸗ 
waet / ende Gau purper / 
ende van fide / ende Lan 
fcharlaken ; ende affecten 
welrieckent haut / ende alz 
lerlen haaren Gaten /-enùe 
alteren baten ban het ſtos⸗ 
telicktjte haut / ende ban 
ftaper/ ende Gan nier / en” 
ge Lan macmerfteen : 
13 Ende kaneel/ ende reucſt⸗ 
raerckt / ende welriecktende 
falbe/ ende wieroock / ende 
win / ende alie / ende meel 
blaeme/ ende tarwe / ende 
laſtbeeſten / ende Schapen: 
ende ban peerden/ ende ban 
koetÉlmagenen / ende Lan 

geerlickhent uwer ziele ik’ 

|waen //ende stut, eu fuit: dat 
ro Pan verre ftaende uut ſelbe nietmeer binken: 7e» 8 

Wee / wee / De groote ſtadt / 
in A 

r in a 

menſchen. zoct ass a MD 
14 Ende He beucht Her hes! 

ban wiverhgegaens ende al 
dat leckter/ ende Dat: heere 
lickt was is ban u wechge⸗ 

15 De oopltieden deſer 
dingen / die rjck geworzden 
waren van haer / ſullen van 
verre ſtaen unt vrzeeſe van 
hare pijninge / weenende/⸗ 
ende rauwe maſtende 
16 Ende ſeggende / Wee /⸗ 
wee / He grodte ſtadt/ Mier 
beſtleedt was met füjn jn ⸗ 

aet / ende purper / ende 
fcharlaken / ende verciert 
met gout / ende [met] ſtos⸗ 
telickt gefteente/ endes[met], 
peerlen: ant in ééne-urte 
ië faa groote rjcktdom ver⸗ 
woeſt. | 
17 Ende alte ftieriteben Zenne: 
te alle het volck ap de ſche⸗ 
pen / ende haatsgefellen / 
ende alle die de zee andes 
fen / ſtonden ban herre: | 
18 Enderiepen/ ffende den 

roockt van harendzant/[en- — 
de} fennende / Aat [ftadt |: 
was deſe groote ſtadt gez 
lijck? be | 

19 Ende fn wierpen ftaf 
op hare haafden / ende tree 
pen / weenende / ende rou⸗ 
‘ue hedzijbende: ſeggende/⸗ 

— 



Cap. 19. 
in deweleſte alle/ die ſchepen 
in he zee Gadden/ ban Hare 
ſtoſtelickheut rijckt gewor⸗ 

ben zijn / Want ſu is in Ééur 
ure verwoeſt geworden. 
20 Bederijft vreugde over 

Heeft” uw oordeel acu haer 
geooredeelt. 

ar) Ende één ſtercke En 
gef hief eenen ſteen op als 

groote ſtadt Babulon met 
dewelt geworpen worzden/ 
ende en ſal niet meer wor⸗ 
den gevonden. 

oe Ende de ſtemme der 
ritherſpeelders ende Der 
ſangers / ende ber flunters / 
ende det hafupners/ en fal 
níet meet in wu gehoort 
worden: ende geen ante: 
naer ‘ban eenige ſtonſte en 
fal meer in u gevonden 
worden: ende geen gelunt 
Hek meulens en ſal m u 
meer gehoort worden. 
28 Ende Het licht der Keer? 
ſe en ſal in u niet meer 
ſchjnen: ende de ſtemme 
eenes bzrundegoms ende 
eener heugt en ſal in u niet 
meer gehoort maden : want 
uwe tooplieden aren de 
Groote. Her aerde / want 

boo? uivetooberne zijn al- 

De Openhavinger foam Fol. 267 

haer gu hemel /- ende: gu 
cutine: Apoſtelen ende am 

Pꝛeropheten \uant Godt: 

le voltſten verlendt getueeft. 

ay Ende in deſelbe ig gez 
vouden Get bloet Der Paz 
pheten/ cube der henligen/ 

etende alter der mene die ge⸗ 
doodt zijn op Der aerde. 

Het 19. Capittel. 
Mer na deſen hoorde 

icft als een groote ſtem⸗ 
me eeuer groote ſchare ín 
den hemel / ſeggende/ Hal⸗ 
leluja: De ſalighent / ende 
be Heerlickthent / ende De 

eenen grooten meultenfteen/ [eere / ende De kracht zu den 
ende wiern [dien Jin dezee / [eere onfen Godt. | 
ſeggende · Aldus ſal De} o Want fijne oordeelen zjn 

waerachtinh ende rechte 
beerdinh : dewile bit - de 
groote Moere geoazdeelt 
beeft/ biede aerde verdoz⸗ 
ben heeft met hare haeree 
rue / ende Gn het bloet fij= 
ner dienaren ban Hare hant 
gewzeolten heeft. EIS 
3 Ende fn fenden ten tluce* 

den mael/ Walieluja. Ende 
hare roockt gaet op iu alle 
eeuwighent. | | 
4 Ende be bier en twin⸗ 

tigh Ouderlingen / cnde de 
bier Dieven hielen [neder], 
ende aenbaden Gadt / die 
ap den thzaan fat / feggen- 
De/ Amen / Halleluja. 
5 Ende een femme quam 

uut den throon / feggende / 
Laoft onfen Godt / qu alle 
fjne dienftknechten / ende 
mi die hem vreeſt / bende 
ſtleun ende groot. 

25 6 En⸗ 



Cap. 19. 

‘want De Deere De Aimacte 
tige Godt heeft alt Vaniugh ren alg een viamme biert / 
nebeerfcht. 
7 Taet ons blijde zijn / en- [hele Kanincklickte haeden 

de vreugt bedrjuen/ ende ende hun hadde eenen naem 
hem de Heerlickheyt geven: geſchzeben / bien niemant — 
want de beunloft deë Lams en wiſt dan bu ſelbe. | 
is geſtomen / ende fijn Wijf 
heeft haerſelven berendt. 
8 Ende haer is gegeven / 

bat fu bekleedt tabe met 
reun ende blincktende fijn- 
ljnwaet: want dit fijn-lijn- 
waert zijn de rechtbeerùige 
makingen der heuiigen. 
9 Ende hu feude tat my / 

Srcheift/ Saligh zijnſe Die 
geroepen zijn tat het Avont⸗ 
mael ban de brunloft Def 
Lamé. Ende hu fende tot 
mu/ Defe zijn De waerach— 
tige woorden Godts. 
10 Ende icſt biel [neder] 

voor ſijne voeten om hem te 
aenbidden / ende hu fende tat 
inn / Siet dat an [dat] niet 
Len doet]/ ict ben uiu’ mez 
dedienſtknecht ende uwer 
broederen/ die het getun- 
geniſſe Jeſu hebben. Aen— 
bidt Godt. Want het gez 
tungeniffe Jeſu is De geeſt 
der Prophetie. 
rr Ende ickt ſagh ben he⸗ ende hn riep met een groote 

De Openbaringe Joannis. — 

6 Ende ict haopde als een melgeopent: ende ſiet cen | 
femme eener groote ſchare / wit peert / Ende die on t_ 
ende alg cen ſtemme veler ſelbe ſat/ was gengemt Ges 
wateren / ende alkeen fteme|troutu ende Waerachtigh/ 
me han ftercite danderſſa- ende Gu oordeelt ende boert 
gen/ ſeggende/ Halleluja: ſtrijgh in gevechtindent: 

12 Ende ſijne oogen wa— 

re Mdd: ende op fn hooft waren 

13 Ende hu was bekfleent 
meteen Rivet / datmet biet 
geverwet fag : ende fijn © 
name wort genaemt / het 
Woozꝛt Godts, 
14 Ende be hemziegerg in 

den hemel bolgden Gem op 
witte peerden / gefileeùt met — 
wit ende renm fijn-lijn\uaet. 
15 Ende uut fijnen mont 

gingh een Scherp (leert / op 
dat hu daer mede He Bene 
denen flaen ſoude: Ende 
Gu faife hoeden met een uie= 
ren roede: ende hun treeùt 
ben wijnpersbackſt ban Den. 
wijn Dek tao2ng ende ber 
gramschap deë almachtigen 
Godts: | 
16 Ende hu heeft op [fijn] = 

fleet / ende op fijne due Dez 
fen naem geſchzeuen/ Waz 
ningh der koaningen/ ende 
Heere Der Geeren. _ ER 
17 Ende ich fan Éénen 

Engel / ftaende indefanne: | 

ftem: _ 



ſtemme / ſeggende tot atte 

\ vleeſch Der Lraningen/ ende 
het vleeſch der Overfte ouer 

ne ende groote, 

ende de Maningen der aerde / 

dert am ſtrijgh te boeren tez 

gegrepen /enbe met het ſelve 

men hadden/ ende bie dede 

deg genen bie op Het peert 

i ad NPR OO ’ vid nj 
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vogelen wierden verſadigt 
van haer vleeſch. 

Het 20. Capittel. 
Nde irſt ſagh eenen Enz 

Heel afftamen unt den 
hemel / hebbende den ſleu— 
tel bek afgranté/ ende cen 
groote Meten in fijne hant: 

2 Ende Gu greep Den 
Ozaechk / He oude flange / 
welcſte is De dunvel ende 
fatanag : ende bondt hem 
dunſent jaren. 
3 Enbe wierp hem in den 

afaront / ende float Gem daer 
in/ ende berfegelde [dien] 
boten bem/ op dat hu de 
volcſteren niet meer verten: 
benen faude / tat dat de bup- 
fent jaren fauden ge-ennbigt 
zijn. Ende daerna moet hu 
eenen filegnen tĳt ontbon— 
den worden. 
4 Ende ick ſagh thzoanen / 

ende ſu faten op deſelve: en- 
De het aapdeel Wiert haer 
gegeven: ende [ick fagh] de 
zielen der gene die onthöoft 
waren am bet getungeniffe 
efu / ende om het woort 
Goùts/ ende bie Het Geeft 
noch deſſelfs heelt niet aen— 
gebeden en hadden / ende 
die het mercfteecken niet 
ontfangen en Hadden aen 
haer voorhooft⸗ ende aen 
hare hant: ende fn leefden / 
ende heerfchten als Wonin- fat / t welck uut fünen gen met Chzifta de dun— mout gingh / ende alle de ſent jaren. 

be bagelen / die in ’t midden 
dek hemels Liogen / KRomt 
herwaerts/ ende vergadert 
u tot het Avontmael des 
grooten Godts: 
18 Op dat nn etet Get 

dunſent / ende Get vleeſch 
ber ſterckte / ende het bieefch 
der peerden/ ende der gene 
die vaer op fftten; ende het 
wieefch ban alle bone ende 
bienftknechten/ ende ſtlen⸗ 

19 Ende ick ſagh het Beeft / 

ende Gare hen2tegers verga: 

gen hem die op het peert fat / 
ende tegen fijn heyzleger. 
oo Ende het Geeft miert 

De valſche Propheet/ die de 
teecttenen in be tegenwoorz⸗ 
dighent ban het felte gedaen 
hadde / doa? welcke hu bere 
lendt hadde die het merck— 
teecſten des Beeſts ontfan⸗ 

ſelfs beelt aenbaden. Deſe 
tluee zijn levendigh gewor⸗ 
pen in den poel des vners 
die met fulpber brandt, 
21 Ende de overige wier— 

den gedoodt met het ſweert 

5 Maer 



Cap. er. 

be en wierden niet weder {ez 
vendigh / tat dat de dunſent 
jaren geenndigt aren. Dez 
fe is be eerfte opftandinge. 
6 Saligh ende heyuligh is 
hu die deel heeft in De eerſte 
opſtandinge: over deſe en 
heeft de tweede doot geen 
macht / maer fy ſullen Prie⸗ 
fteré Godts ende Cheiſti 
zijn / ende fm fullen met 
hem al& Koningen Heers 
fchen dunſent jaren. 
7 Ende Wanneer be Duur 

feut jaren fullen ge-enndint 

zijn / ſal de fatanag uut ſü— 

ne gevanckeniſſe ontbonden 
worden. 
8 Ende Gu fal untgaen om 
de voſcken te verlegden / Die 
inde bier hoecſten der aerde 

zjn / den Bag ende ben Ma⸗ 
gag / om haer te vergaderen 
tat den trijgh: welcker gez 
tal if als het zant aen De zee. 
9 Ende Mt zjn opgekor 
men op De heette Der aer⸗ 
de/ ende omringden de Îe- 
gerplaetfe Der Genligen / 
ende de geïtefde ſtadt: ende 
daer guam vuer neder ban 

Godt unt den Hemel / ende 
heeftfe verſſonden. 
ro Ende de dunbel bie haer 
verlendde / wiert geworpen 
in den poel des weers ende 
ſulphers / alwaer het Beeſt 

| De Openbaringe Gaannië _ 

z Aaer de overige der doo⸗ worden dagh ende nacht in 

a ded 

5 

alte eeutuinghent. …— 
rr Ende ickt ſagh eenen 

graaten 
ende den genen die, Daer op 
fat/ van wiens aengeſichte 
de aerde ende de hemel wech⸗ 
vloodt /ende geen plaetje cur 
is vooꝛ die gebanden. 
ra Ende ick ſagh be daode⸗ 

ſtleun enternraat/ ftaende 
voor Gadt „ende de boecſten 
wierden geopent: ende EEN 
ander boeck fuiert geopent 
dat des levend ig ; ende De 

doode wierden geoordeelt 

uut Get gene in de boecſten 

werciten. 
13 Ende He zee gaf De doo⸗ 

geſchreven was / nae hare 

be die in haer waren; ende 
be Daat/ ende de Belle mar 
ven be doode Hie in haer Waz 
ren : ende ſn wierden geoor⸗ 
deelt een negelick nae hare 
wercken. 
14 Ende de Doot ende de 

Helle wierden geworpen in 
den poel des vners: Dit is 
de tweede doot. 

15 Ende fa unemant niet 
gebonden £n Wiert geſchre⸗ 
gen in het boecſt des levenẽ / 
die wiert geworpen in Den 
poel Des buers. 

Het or. Capittel. 
FMde 

ende de valſche Propheet eene nieuwe aerde. Want de 

ig: ende fut ſullen gepinigt eerſte hemel / ende dee 

witten thaꝛoon/ 

he iet ſagh eenen 
nieutwen hemel / ende 

erſte 
aer⸗ 

— AN 2 a * 
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aerbe was booziytnegaen /| 8 Maer den beeedachti- 
ende de zee ent as niet meet. 
2 Ende ick Joannes ſagh 
—— ſtadt/ het nieu— 

de ban Godt unt den hemel / 
teert nst als een brunt bie 

haren ten verciert if, 
3 Ende ick hao2de een groo⸗ 
te ſtemme wat den hemel / ſeg⸗ 
olie) Siet be Cabernakel 

 Gobté ie Gn de menfchen/ 
ende yr ſal bu Gaer Wwaanen/ 
ende ft futen fijn volck zijn / 
ende Godt felbe fal bu Haer / 
Lende hare Gadet zijn. 
5 e Godt ſal alie tranen 
bam hare oogen aftuiffchen 3 
ende de daat en fal niet meer 
zijn: noch vrouwe / nach ge⸗ 
ſtrijt / nach morute en fal 
meet Sijn: fuant de eerfte 

dingen zijn wechgegaen. 
5 Ende die op Den tjzoon 
fat / fende / Siet / icht make 

alie dingen nieuw. Ende 
hu fende tot mn/ Schzüft / 
want deſe woorden … zijn 

Jerufalem/ nederdaten= 

gen / ende ongeldovigen/ 
ende grouwelicken / ende 
bootflagers / ende hoereer⸗ 
deré /ende taoberaers /ende 
afgadendienaers / ende allen 
den leugenaers if haer Deel 
in den poel die daer bzandt - 
ban vner ende fulpher : 
’t welck is De tweede doot, 
9 Ende tat mp guam Één 

ban be feben Engelen / die 
de ſeven phiolen hadden / 
welcke Maren bol geweeſt 
bande ſeven laetſte plagen / 
ende ſprack met mu / feae 
nende / Komt hertwaerts / 
icht fal utaanen De SS2unt / 
het Wijf dek Lams. 

ro Ende. hu boerde mu 
mech ín den geeft / op genen 
grooten ende hoogen beratj / 
ende hu toonde mp de arags 
te ftaùt / het henlige Je⸗ 
ruſalem / nederdalende uut 
ten hemel ban Godt: 
ir Ende ín hadde de Wer 

lickhent Godts; ende haer 
waerachtigh ende getrouw. (Licht was den allerkoftelick- 
6 Ende hu ſprackt tot mu/ | ften {teen gelijck / [namelick] 

Det ik geſchiet. Acht ben be 
Alpha ende de Omega / het 
begin ende Get eunde, Ack 
fal ben doeſtigen geben uut 
be fantepne ban het Water 
deg lebeng voor niet, 

7 Die overwint fat alles 
be⸗erben: ende ieſt ſal Gem 
een Godt zijn / ende hu ſal 
mm een ſane zijn. 

alg den ſteen Jaspis blinc⸗ 
kende gelijck rrnftal. 
12 &nde hadde eenen groo⸗ 

ten ende hoogen muer / ende 
hadde twaelfpoorten / ende 
in De poorten twaelf Enger 
len / ende namen daer où 
gefch2eben/ welcke zijn [de 
namen | der tfuarlf geflach— 
ten der Hinderen Iſraels. 

| 13 Pan 
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Cap. or. 
13 Pan ’t ooſten [waren] 

Dzie pooarten Gan ’t naorz⸗ 
den drie poorten/ ban ’t 
zunden die poorten/ van't 
weſten drie poorten. 
14 Ende de muer der ſtadt 

hadde twaelf fandamenten / 
ende in deſelve de namen Her | 
tiuaelf Apoſtelen Des Cams. 
5 Ende hy bie met mu 

ſpracſt / hadde eenen ganden 
rietftocht / op dat hu be ftaùt 
faude meten / ende Hare 
poorten / ende Garen muer. 
16 Ende be ftaùt lagh bierz 

fiant/ ende hare lengte was 
faa graat alg [hare] beeette. 
Ende hun mat de ſtadt met 
den vietitactt on ttuaelf dun— 
fent ftadien : De iennte / ende 
De Geeerte/ ende De hoogte 
berfelbe maren evengelijctt. 
17 Ende han wat Garen 

muer op hondert vier en 
veertigh elien / [nae] de maz 
te eenes meutchen/ welcſte 
Dek Engels was. 
18 Ende het gebouw hares 

muers waß Jaspis: ende 
de ſtadt was ſunver gout/ 

zijnde ſunver glas gelürk. 
19 Ende de fondamenten 

Dek muers der ſtadt waren 
met allerlen koſtelick ge— 
ſteente verciert. Det eerrſte 
fandament wak Jaspis: 
het tweede/ Sapphirus: 
het derde/ Chalcedon: Het 
vierde / Sinarandus: 
20 Het vijſde / Sardonux: 

nen Cempel 

De Openbaringe sind 
het fefte/ / Sardius: het — Ji 
tende Chenſolithus: bet 
achtſte Bergituë: Bet nÈ= 
gende / Capazian: bet tien= 
de / Chrꝛnſopraſus: bet elf: — 
de / Hnacinthus: bet twaelf⸗ 3 
de / Amethuſtus. 
ar Ende bettuarif poorten 

waren twaelf peerlen een 
negelicke poorte was elcit 
uut ééne peerle : ende de ſtra ⸗ 
te der ftaut was ſuner gout/ 9 
gelück doorſuchtigh gias 
ae Ende ickt en ſagh gee⸗ 

want be Beere/ de almach⸗ 
tine Godt/ is Gare Cem⸗ 
pel / ende Get Lam, J 
23 Ende de ſtadt en behoeft 

de ſanne / noch de mane niet / 
dat ſu in deſelbve ſauden fchij= > 
nen: want De heerlickhent 
Godts heeftſe verlicht / ene 
het Lam is hare ſteerſe. 
aa Ende De balrkeren/ Hie 9 

ſalich maden / fuilen in 
haer Íicht wandelen: ende 
he ſtoningen beraerde heen= 
gen Gare heerlickhent ende 9 
eere ín deſelve. 
25 Ende hare poorten en 

ſullen niet gefloten maden — 

ef Haeg: tant aldaet en 9 
fat geen nacht zjn. ä 
26 Ende fu ſullen be heer⸗ 

lickhent ende be eers ber — 
baïcteren Haer in Geengen, 
27 Ende in haer enfal niet — 

intomen net dat ontrenniat/ — 
ende groutwelickhent Daet/ 

ens 

in tefelbe: 9 
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| a dl gel _mefanden / om fnen 
die mefchzeben zijn in Het [dienftinechten te toonen ’t 
boeck deg levens beg Lams, gene haeſt moet gefchieden. 

7 Siet/ iclt frame haeſte⸗ 
| | idea hu toonde mp een lickt: ſaligh ig hu die be 

Ee funbere riviere ban het woorden ber Prohetie dez 
water Def leben / Klaer afg [fes Boeck bewaert. 
cruſtal booztitomende vat) 8 Ende ickt Joannes ben be 
ben th2oun Gaùté / ende 
bes Tams 
2An t midden ban hare 

 ftrate/ ende ap Deen ende 
ù’ ander zijde Her riviere was 
he boom des lebens / voort⸗ 
beeumenbe twaelff vruchten / 
ban maent tot maent geven⸗ 

deſijne baucht: ende de bla⸗ 
deren Dek booms ‘waren tot 
genefinge der Dendenen. 
3 Ende geen vervloeckin— 

me en falder meer tegen [ye⸗ 
mant] zijn: ende de toon 
Godt ende des Lams fal 

| Haer in zijn / ende fijne dient: 
knechten ſullen Gem dienen: 
4 Ende ſullen fijn aengeftche 

te ffen/ ende fijn naem fal 
op hare voozhoofden zijn. 
5 Ende aldaer en fal neen 

nacht zijn / ende fit en fulien 
meen keerfe nochlicht der fan 
ne ban noode hebben: want 
De Deere Godt berlichtfe: 
ende fn ſullen als Koningen 
heerſchen in alleeeuwighent. 
6 Ende hu fende tat mu/ 

ende waerachtigh: ende de 
Deere De Godt der Henline 
| Propheten Beeft fjnen En- 

gene bie deſe Dingen geſien 
ende nebjaa2t hebbe. Ende 
doe iclife gehoort ende gez 
fien hadde / viel ick [neder] 
am aen te bidden voor de 
voeten bek Engels / die mit 
befe Dingen toonde. 
9 Ende hu fende tat mu / 

Siet dat qu ’tniet [endoet]: 
Want ick ben uive mede— 
dienftfnecht / ende uwer 
Úzoederen Der Peopheten / 
ende Der gene Die De Wooz- 
ben deſes Boecſts bewaren. 
Aenbidt Godt. 
ro Ende hu fende tat nin / 

En verſegelt De woorzden 
ber Propbetie deſes Boerſis 
uiet: want De tijt is naeby. 
rr Die onrecht boet/ dat 
hu nogh onrecht doe: ende 
die bunt is / dat hu nend 
bunt made: ende Die verijt- 
veerdigh if/ dat han nerd 
gerechtveerdigt worde: cue 
de Die heuligh is / dat Vu 
nogh gehenligt worde. 
12 Ende ſiet/ ick ſtome 

Deſe woozden zjn getraum haeſtelick: ende mijn ſoon 
is met mn / om een vege— 
lick te vergelden/ gelijck 
fijn werck ſal zijn. 

13 Ack 
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13 Ick Gen De Alpha ende| Ende bie dozſt Heeft / kome: be Omega/ het begin endefende die tuil / neme Het wa 
het enne / De eerſte ende) ter de levens am niet. 
de laetfte. N 
14 Salinh ij 

geboden doen/ op dat hare 
macht zu aen Ben boom He 
levens / ende fp door he poor⸗ 
ten magen ingaen ín de ftaùt. 
15 Maer hunten ſullen zijn 
De honden/ ende de toove⸗ 
vaeré / ende De hoereer— 
ders / ende De doatflagers / 
ende De afgadendienaerg / 
ende een pnegelick die De 
leugen lief heeft ende doet. 
16 Ick Jeſus Hehe mij- 

nen Engel gefanden / om 
ulieden deſe ingen te ger 
tupgen in De Gemenynten. 
Ack ben de wozrtel ende Get 
geflachte Davids / de Alinc- 
kende mozgenſterre. 
17 Ende de Geeft ende de 
Bunt feagen / Komt. Ende 

18 Want ick betunge aen 
nfe Die fjneleen nenelick hie de woorden 

der Peapbetie deſes Boecks 
hoort: indien pemdnt tot 
deſe Dingen toedoet/ Godt 
fal ober Gem toedoen be plas | 
gen die in Dit Boeck geſchre⸗ 
ben zijn: 4 
19 Ende indien pemant 

afdoet Gan de woorden hes - 
Baeck deſer Prandetie / 
Godt fal fijn deel afdoen 
unt het boeck beg levens / 
ende unt de Genlige ftaùt / 
ende [uyt] bet gene in bit 
BVoeck geſcheꝛeven is. 
20 Die deſe dingen ge— 

tungt / ſegt/ Ja ick Hor 
me haeſtelick. Amen. Ja 
ſtamt / Deere Jeſu. 
or De genade onſes Weer 

ren Jeſu Chaeiſti [zy] met 
die het hoort / ſegge / RKamt. lu allen. Amen. 

Eynde des Nieuwen Teftaments. 



—— HET 

RD FK 

PSAL MEN, 
GEZANGEN 

BĲ DE 

HERVORMDE KERK van NEDERLAND 
GE BRU IJK; 

Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal 
der Vereenigde Nederlanden, 

Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren , 

Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. 
_ 

- MIPDTSGADER S 

De Christelijke Catechismus ,- Formulieren en —— 
——— der Gereformeerde Kerkén. hi Dy * 

9 ede Sand af) 
— — — 

BIJ DE NEDERLANDSCHE BIJTBEL-COMPAGNIE, 

TE AMSTERDAM 5 

BRANDT EN ZOON; DE ERVEN WED. F. G 
ONDER DE LINDEN, N. DE GIJZELAAR Pz. 
— 087. 

TE HAARLEM, 

JOHANNES ENSCHEDÉ EN ZONEN. 

er 8 4-0: 



ACTE VAN CONSEÈNT. 

ee Provinciaal Kerkbeftuur van Noord-Holland, (als 

daartoe geauthorifeerd door het Algemeen Christelijk Sy- 

node van de Nederlandfche Hervormde Kerk, bij befluit 

van 3 Juli 1818) erkent geene uitgaven of exemplaren 

van Bijbels, Testamenten, Pfalmboeken en Liturgifche 

Schriften, van nu af te Haarlem uitgegeven, voor echt, 

noch zal dezelve toelaten als kerkelijke eigendommen tot 

gebruik bij den openbaren Godsdienst, dan die door den 

Predikant te Haarlem, H. MANceR; (als daartoe door 

het Provinciaal Kerkbeftuur voorn. gecommitteerd) onder 

het Wapen der Stad Haarlem zullen zijn geteekend ge- 

worden. 4 

Amfterdam., 6 Julij 1839. 

Het Provinciaal Kerkbeftuur 

van Noord-Holland, 

J. v. SLOGTEREN, Prefdent. 

H. "WEYLAND, Secretaris. 

ey — 

MUZIJK-ONDER WIJS. 

— — — — — — — Ee —— 

LJ 

— — — 
— — 

Ut re mi fa fol la ci ut: Ut ci la ſol fa mi re ut, 

B. Duur. - bi 
2* 

hemden Sal iaci utre mifafol: Salfamireutcilafal. 

Rd 



ek vie 

BOE K 
DER. 

PSALMEN. 
OSVDPTPEDDDIDREODBO LDPE DE DE Dann PODDODTDDODODDDODDDDDOOTOEDTTDDDINDIDENTT STEE 

BRSODEE RS TE Ps.ads M. 

ö— — — — —— — — — 

zondaars ſtaat; Nach nederzit / Daar zulz 

raad Diet tuandelt ; nach op ’t pat t Det 
— 

ef 

fien famentatten / Die roeſteloos met Got 

en vodsdienſt fmotten; Waar * Heer 
——— en 

— — —— — — — — — — — — — 

REP wet b Eijmoebin ò bar en nacht Her— 

denkt / enkt/ lepeinjt/ e jen herin Getracht: 

Det gaat hem tuel: 

n tetten geeen —— — eenen ftraam/ / 

— 

Ln en 

Pfalm 1. 

r Welgde⸗ 
— Íuchfalinh is 
be man die 
=nfet en wan⸗ 

beft ín den 
— tact det god 

boſen / noch 
ſtaet op den 
wegh der ſon⸗ 
daren / noch 

— ſitt in ge⸗ 
ſtoelte der 
ſpotteren. 

a Maer ſijn 
tuft ig in des 
DEEEENR 
et/ ende hu 
paerdencht _ 
fijne Wet dagh 

== ende nacht. 

3 WMWant br 

nd 

2 Want hj zal zijn gelijkt ce een 1 feiëfche De boom / / kzin ais 
een Goom/ ges 

== plant acn wa⸗ 
terbeken / bie 
fijne vrucht 
geeft in fijnen 

ze 7 tijt / ende uele 
Res bladt niet 

— — 4afen halt sens 

abn: 

se meute Bem tat Ì wat bó, boet. 
U 2 3 Ganſch 

de al wat hi 
Boet / fal ef 
gelucſten. 



PS AL M “Túllan 
Píalm z. ENE EE 

Aon 3 Ganfch auders ik t met em / tt hie — 

iuart níet / 

—— ſtihaad Gemint/ Bij is als kaf/ dat wen 
—2 — henen — 

29 

dr AN TEN dire. 

ftuift vaa? Hen u Wind; Geen zondaar zal t EE: 

nn es 
getuig verderf f ontkomen / Nik in ’t gericht 

— doo? Gut wordt twzaalt genaomen: Di/ die bie, 

5 Dactam 
ſullen de gaats nel eemnes A he 5 

— mc? be⸗ — — — 

Ee et gen maê/ En wendt alom De aag ban zn 
nach de ſon⸗ 
Dactá in De es — — — 

Dee techsees Gena Op zullten / die / oprecht en rein 
digen. zE 

6 Wantde Ze = — 
BEELE ber Deugd hetreeden; God Hent hunn 
Sent den 

wegh Act 5 == Ee — — 7 

de tuen/ Die ecuwig zal beftaan/ AMaar 
wegh der — 
geäctoeien (al SS n s — 
dergaen heillaas ſpoor Der boozen zal Lergaan. 

Pfaim 2. OE B ln LE En 

r Wacrom A at ùzift beheerſcht het maebent 
woeden De — 

Heudenen / 

ende Beene: yheidendom⸗ Eu heeft het hart der — 
Een ndelhent 7 mm 

Hen innenoamen: De Faningen verheffen 

> ocknie sir alam; ©e boejten zijn bermetel faam 
gen det acte 

ge 

aen tm 



PSALM 2. 5 
Pfalin 2. 

a- me 5 ben ſtellen fich ela - men / om God/ den Heen / AEN TG, ch 

— — SEE Parren bee 

aar de kraan te fteelten / En tegen zijn” ER 
— de BEE: 

Ei j (mzeekten EE vam: — —— p 8 nen Gee 
ID — ie faì foen/ Cfeg- 

— 5E ide 

Laat ond TE banden on Geeelten / En han 3 act ong 
— == hare banden 

berfcheuren / 
ende hare toite 
Wen ban on£ 
werpen. 

4 Die in den 
— hemel woon 

ſal lachen; 
— de Beere ſalſe 

— On karren 1 fticht/ en grondveſt op Be _ Beïperten. 

Grezaifden op te — 
— — 

ze vol fien. DES zjn tuzaalt —— — 
ken in fijnen 

IE DL Te 1D: in 

gaa? Gun ar oogen; Stralig gloeit de lucht Dao? (me gehn 
hent fat hyſe 

— — EE berichzicien. 

t Glanmend Wlifemlicht: tAEGo/ die 

fmeeekt; Di j hanbert uit den haagen / En 

jaagt den fchjeilt zijn’ Gaatren in t gezicht. — 

3 Ourft gij tejtaan PE tmisten met wijn — 

E — 2 Zal nietin Larn Wij t —— gezzg 

— 

Aeduchte maat: Ontsiet mt mijn’ taaan / \ EL 

„> hoofde ſterveſin gen! Gij zuit berneefs 
A3 „mijn 



Pfalm 2. 

6 Ach —— 
ebbe mijnen 

Koningh gez 
ſafft aber 
Zion / ben 
Bergh mijner 
heyighent. 

23 Heerſcht ap Ben berg ban mijne heiligheid. 
PA UZ Ee 

_ — 

vangt 4 En ikt/ bie Doaft/ mèt zoa heel magt her 
fut be DE 
u rha⸗ 

De 
EER 

hech tot de 

gens SE, doen haaren. Bij fmzakt tat mj: 
ne / heden 

Din „heben A geteeld: Gi zijt mijn noon 

Beeld/ Zal Bats befluit aan 't Mmeereidrand 

REEN 

8 t Bij zůt mijn eennebaa- -ten. & Ze en Weij wiu A : > OI zij EN U zij 

Ic jat De Hey⸗ — — — Feiſch; ik zal uw manat verhoogen/ Op dat 
Beel) ende be LTE — — 
actteltotj ss naam alom ontzaaljk zi; Det hei 
eee l 7 

—— ligu' ua’ boo? : uiu’ ftoel neboagen / En 

HE 
…teind Het. aard erftenn’ um Deerfchapui ! 
—— — i 42 p dl geepleeen 5 ⸗Aw izren ftaf/ Die al hun mant ber 

Ea 0 dgn 

Eel zel BE, ot uwe … plet En Maakt’ hen eerlann eerbiebin an- 
flan ip een > 
portebachees  „ derzaaten/ En noodzaakt’ Gen te buigen 

„tno? uw wet/ Ôf flaa flaa zaan qruië/ al 
— — ——— 

„pöttebaſtters ba-ten!” O Boꝛſten! wiſt 
De 

à 



Pfalm 2. 

be =S ber Wijsheid haaren/ Eer u ab ge eoningen 
ze — * delt ver⸗ 

ju’ Gezalfben gon: ’ nt: © Hechter? / We — 
nn gen/ an Yriche 

— der aer⸗ 

tat den foei ber eer geloren Derdzaagt den. 

zĳn tucht / die u zijn liefde toont. 

DEERE met 
beerfe / ende 

6 WPereft “HeEErER maat/ en Dient gn rr Dient dent 

majefteit ; Auicht /beebend op't gezicht ban mee become. 

Ee — — — SE — 

zijn vermogen/ En fuit den Zaan/ ban ze Luger ben 
_ 8* op Dat 

bt niet cn 

02 Û 

aud u toegezeid / 7 Eer u zijn taapn verdeig rte * 
Zbwegh vergaet / 

— — Swanmneer fijn 
toorn maer 

LDeen weumch 
— ud ont⸗ 

boe Wwederkeeren/ Wanneer zijn Tt en 

Des IIT. Ps A LM. Pſalm 3. 

ne ; erp 
ae beeesſjſt — /a Goù! Het —— gn eg 

— 



EP SSA ME iel 
Pfalm 3. — — — — 

oo? Get aen⸗ gezwooren vat Der, genen / Die mij d2 
— ee fijns — Te 

dz = — — 

—— keus Zij maaken niet niet atfeen Den opftand 
RE / hoe zjn 
— _alnemeen /Ôm nu mij mijn kroon t’ Pontrukken 
geemenigtule #5 5 digt vele 
— aar / teelen 1 Haen tan mij/ Hoe Hitter 

— en 5 "Ys 

tie ztele; Dj iſt 
ie beeft geen 
ben Ki Godt / 

ren > —— 

aaft l'/ Pan Deze fmaadtaal hooren : 

Bie een eht — — seren bat mij bezijdt / Win — — 
gid hooft 

ophe 

Hhoofd om hoon/ & Er be haet m° m — a mint : TE 

5 Sch wieg ſchauwen. DE Een © Bin — teurbtiaoë aans 
niet mijne EE — — 
ſtemme tot 

van dent bergh 
fineer heniig= 
heut / Sela! 

6 Ach lagh 
neder enùe 
iep; ick ont⸗ 
warcũte / want 4 
de EERGE 
onderſteunde 
mu. 

tE ant Gaf fuag aan mijn 3ú”5 Di nder 

ſteunde mj Au ’t deed / Hat mij nenaakktr. 



ee 84 
EEE Palm 5. 

7 Keck en fal 
met vreezen 
Eon HE tfen dun⸗ 

hand bebocdt/ Tienduizenden niet breve te bremer Die” 
hen routom 

—Etegen mu fcte 

zen; Ee it/ ban alle fant/ Geweldig ter 

vente maes, WEN, 
4 Sta op/ Verlof mj/ Heer! Bij Geùt/ RE: En 

— tf 
, j 

2 * dt; Gab! | furl © eer Getoond v d aa? mi mij te uaaz Mon J ebt 
— alie mijne 

HÈ/ Pijn Haaterk onderdzukt/ En mijt Vint 
— — 6ien geflagen / 

de tanden der — — — 
d gevaar Anrum; t; Gij ſloegt hen op de — — 

brꝛoken. 

en / Pirizteftend anbettuacht Dun tanden 

doo? wiu magt: eb d’ overhand verſtree⸗ 
— ST == Det Hent 

gen! Bij / Deer) alleen/ Bij zijt Periwinnaar Ben; tue 
—— fegen is over 

= uto voſck / 
„‚ in den Trio / En geeft uu balk ben zegen. Sca! 

Dem TV Ps AT. Pfalm 4. 

S= — J Een Pſalm 
Davids/ toog 
den Opper— 

—— ike / 
op Noeginoth. 

® Bad / hie mijne rechtzaalt rr redt} Gj hebt 2 We in 
EE ere 

hoogt mu / 
o Godt mijner 

gerechtig⸗ 
eZ ben lik ain * 

— naeuwwthe 
ns Betoon nenaês Hebe or rn 
ee ruumte gee 

—— — maeckt: zijt 

jaar sin defin Dat n maant nt aj / mannen mp enabiab/ 
gi t 

“tach bezinnen r Zal ftechs tat t fchande zjn — 
A — in ijn ge ſal mijne 



“zo PS AL Ma 
Pfalm 4. — — 

gere or (ens min err SDuſt mij ban G'ijbelhein bemin 
lange) ult np een E 

ele — — — —— — 
benmmen/ ve Net/ En/ t”eenemaal beroofd ban zinnen / 
— 2 — — 

De enten zoeken / keer ou Heer? 

a WOetet , Dat zich En * o, Herinnert u — mij roeßeloozen/ Dat zich 
EERE fic — — — — 

mt De Deen een’ Gunftnenaat Beeft afgezan- 
———— = 
al Bane as derd en verſtoozen. Dj boet mij nooit van 
roepe. — —— — — — —— 

ſchaamte blaozen/ Die/ als it vien/ mij 

Zijt hes 
— enden bijftand ba Taat. 
jaubigt nie 
ſpreeckt fn — 

uilieber hee berte verſegen / 2 
op uiu leger / 
ende zijt ftufie / 
Sta! tuil 3 Sureeht in ‘uu Barts Gerdenkt uw 

Zit gú beroerd / ontſteſt 

Zan zondigt niet; uerzaakt uiu’ 

wegen / Op 't eenzaam bedde neêrgezee- 

nen; En weeft in af’ antmeeting ſtil. 

3 Oan zult aú recht naar ’t outer treeben / 

be Getz — — 
———— —— — En t zuime reuktuerk 

PEERE 

ber nebeten: Betrouwt op Bem/ ant 

Zet bij ik moed, Daar beelen tuijfelmaedin 
onge het goede : 
doen ffen > 
Verheft gn 
ober ons het 
ticht uwes — 
—— zien?” Doe Bj/ a Heer! nat — 
8 ER DEE 

kiaa- 



Pfalm 4. 

Alanen) Oni ’t lede licht EE 

paagen/ En Wil uiu rĳke vunſt ont biën. 
— 

4 Gij hebt mm t Hart meer vreeugd mes vredbeet 
= Ee —* vi ge 

geeben/ Dan 666 
Ais haer koo2n 

“ende hare moft 

Als zij / Daar aardſch gelükt berbeben/ À Bj Es 

avervſoed De behin — zal — in — 9 ek fat ín eed bebe +” amen iT = nedertiggen 
faapen/ En Lmgen ongeftaark ter nett; anton) EE HELE 
Want Bj alleen) 1 mijn fifa en Wapen /_ mm doen eee 

ig woonen. 

Shaan ’t anbeil iel fchijnt \ boa? mij mefchas 

— — — 

pen/ Zuit mij daen zeker aonen/ u/ Deen. 

BE Vor PS acar: Pfalm 5. 

eem/ Deer) mijn bange klagt ter EE Gen pfalm 
aids 02 

den Opper 

garen; Zie/ al ’t aan Wwaopben mi mij Sanger) 
D. 

ee a O EE: 

antbzeekit / Dat voberdenking in mj wel mee 
nn — 

Tparekt; Getuaardin ia 21/ uit ’# hemel eee 
— — 

chooren/ Mijn fem te Dooren! * 

a ieder zucht / m mijn n Dart o ontgleeben/ 3 3 eedt 

—— —— — en — nijn —* — 

Onmerkend ſchemt mij t genot Uws oers / ME 

A6 heils 



zo ze BUS MET: aM ijd 
Pfalm 5 

F 

ge td Beits /_m mijn Kaning en mijn —— Alt zal tat rr 
——— ſal — — —— — 

ic — — ⸗ ze 

_U/ met _met mijn gel gebeden / Eerbiebin tre treeden. *— 

4e Mi 3 3 Ak zalf ik boog jjvervuur aan ‘thlaaften/ © fien / © 
en ⸗ 

fut mt 

me basrens Deen! bij tfcheemrend mazgenlicht/ APG 
are fal BEE — * — 
Î m TANNET —— — — — ———— — ——— — 

fnichenf ende ſteſſen boo? uin gangezicht; Oprechte hoe 
acht houden. — EEE ens we 

semzuchten flaatten/ En bidhend fuaalten. , 
—— — 

— —⸗ —— 
— 

Stone 4 Gj/ die geducht zijt in bermanen/ Ver— 
n 3ĳt geen OENE NDT. 
— / die luſt 
et jn ACH 7 7 7 dT — 

goötfoosbent : bzaant 1 de _Kobbelaosteid 1 niet: Gij zult / 
De Goote enal BKS Ke 

bau niet ver⸗ 
Beeren. u Gao/ ù D/ bie ’t al ETE. Den Laazen/ 

— —— 

6 De onſm⸗5 Die zinloos / es: t — Wat 
vitge en ſullen EERE 
koo? uiue an — — —— 

pogen niet Bee“ — tat Tl Durft gaan/ Zalhao2 
alte luercherg 
dee ongererhje nn 
mhey· Mu aanfchjn niet beſtaan: Bij haat/ en d 

— — 
laat un billijk tenen/ Die onrecht mleenen. 

PEA tre TEN 

7 Gu fult de 
Tengenfp2ee 

eenen grou⸗ 
wel. 

— T Eert, aid afk be ſmoodſte — — 
Laere 



7 Maar mij ontmoet uiu 1 mebedaagen : n: a set 
grootheyut 

—⸗»üuwet der⸗ 
_zal/ uw wooning igeleid/ En/ naar ’t_ tievenbene in 

bg, * 
cl ch fal 

paleis der Beinben Aob Au \waare dodbreees gj bet — 
DS 8 uwer heulfge 

heyt / ín uüwer 
— 

zal DEERE / 
fendt mp ín 

EE wine gerech⸗ 
tighent / om 
mijnct herz 
ren * 

— —— — — — — le 5 richt wen 

Goa? u mijn ; aangezicht : : Dan zal ik veilig wood boog 

Sſichte. 

10 Want in 
haren mont 

en is niet 
—rxechts/ haer 

binnenſte is 
Senckel verder⸗ 

En gef haet 
Hun Heel if naait verſlindens maoÊ 5 — 

met hare tene 

Dun tang tracht/ wleiend/ ous dao, Se bevnt 

trekken Paar ’* Hart te fteeken. 
— — — 

ro Draant Gh/ a Gat! hen nog geduſ⸗ Verd 
o Godt / lactje 

—— herbalfen ban 
hare ractfiaz 
gen 5 deiſtſe 

ee ben om De 

hen heen/ Daar 3 ute wet zoo ſtout  beridert Herer 

> en en gen / want ſy 

hertreên. Zj tergen U te meninbul — 
gen il. 

bius Verwoeſt hunn raadflans def 

big: Verklaar hen fchuidin. 
U 7 tr Jaar 



14 P——— 
Pſalm 5. 

eere rr Saar geef uw” dierbren munftelingen/ — 
alte bie op U == 
betrouwen / 
grime Pier q geeft {n in U zijn Sterkte | vind / Pier 

juuchen / om EE: Ô —— 
bat gufe overe Biet uu” naam naam aprecht bemint /AIn ol, deckt; ende … 

—— EE 

(pingen tie __M2nlijkt op in te te ſpringen / En blj El ĳ te zingen. 
uiuen naem 

nT TET en 
Beene Tot echtuaardig voſtt zuſt Bij — 
den rechtbeer⸗ 
Bien ide egenen 5 

ftighent Kranz 

nen/ als mee tat een veilig ſchili 1 fchild v Verftrekt. t. Gi zult taoed 
eene rondaſſe. 

INI. 

muuftig hen befroonen/ Aa bij hen tuoonen. 

Pſalm 6, HE VI BSA Tan 
— — 

—— —⸗—— —e — Ee 
r RS, DEEL! En, zijt we meidaa- dig; Sul, 
Den Open A — 

eh mij niet ——— ig En uwen —— 

op de Sche⸗ 

min ee, maatin uu Hastijden ; Sl mij 
mun ag zi — — — n 

ufven tonn/ met mebelijben / Gelijk ven vader doet. 
ens — — ende € 

tíjdt en Ker 
fn uive geime 
ee 

verſwackt; 
geneeſt nm / 
HEERE / 
want mijne 
beenderen zijn 
verſchrickt: 

— — 
„4 mijne 3 Pijn ziel/ vanfch u — - en en — 



Pfalm 6. 

verſchrickt; 
ende / 

EERE / 
hoe lange > 

Dezen jammerftaat: Hoe lang zal if 

uûn Blaagen? Dae {ang uw gramſchap nä 

deaagen? O Deer / mijn toeverlaat! 

4 Steer eindljk/ Deer/ tach We-ders Abee 

— 
Wijn ziel buiogt ter neder: Ai! „verf ri om 

EE belg m/ eer ilt ſterf. 

d Fi E 6 1 t í 5 Want fuite Han/ na ’t berfchei-den/ ven eg 
— u 

Op aarde meer verbreiden Wu groote Me aL fbdn 
: in ’t graf: 

heit en uu’ | 1 laf: Wie zal uw aunfte 
— — — 

bewöen An ’t suijgend graf/ ooit 

pꝛüzen; n iu zingen in het ſtaf. 

—— — 
6 Uu fEvenne needjelvoe-de Maakt Mi z ch beu 

ree 
— min ſ ſu 

ban ’t zuchten maete/ Verteert ez fc doe mijn 
bedde Den 

— — — —— gantſchen 

Beel mijn Fracht; Ak boel uw flaren Deddo 

— — bebftede met 
fleummen/ En doe mijn bedde 3lueme mijne tranen. 

men Gu traanen/ al den nacht. 
7. Mijn 



SALM 6. 16 Ae, 
Pfalm 6. 

‚2 ooge z Pin oan fÂ rood gektree⸗ ten/ Dan 
ban verd?iet / 

de traanen uitgebeeten/ Perauderd TIN 
íe mijne tez 
genpattijderg. 

— 3 _Oaar it/ in mijn ellen En 

den — — azo | en en nejaand. 
— — — — — — — —— — 

— — — — — 

J——— 8 rijn — grijpt moed! wijktt hao- 
im / alle on EE 
werckers det — — — 
—— — EET Dlugt van mij en / nabiaazen ! 
Gent; Mant de — N 

Deeft — — Ee — — — PETE EEN Ki 
me mijns ge Ce Ger heeft mine Hlant/ Pet 
veens ge⸗ EERE 
hoort. — — 

taeneneenen 1 aaren/ Genadin \uilfen — 

ee nn 

hooren / En al mĳn {mert verzacht. 

DeyEc⸗9 De Deer Tilt, Zap 1 mjn u Rer-men/ 
EE heeft mij B== . — En 
ne mmeerhange == en — 

VEE fat — oger mij — Bij heeft mijn 
mijn gebedt 
aennemen. ne 5 

ee ER 
— — 

liens Dijf gele metraufu 3 zin n wont 

ee — — Ten 

ir Me mis 1O Hij zal mijn — mee - ten / Lo 
ne tanden 5 — — 
ſullen ſeer be⸗ 
ſchaemt ende 
verbaeſt wor⸗ Baka 
ben: fp futen 5 ne = 
te rugge Kees 5 TA nn ri —J 

ren/ ( fullen en en Mal | van fchailts Zijn arimmighei/ 
if d in zen goan zE fhaemt Wote  gan ’t Glaaken/ Zal hen te fchande 

maa⸗ 

Je 



maalien/ Zelfs in een oogenklik. 

DE — P s ALM. Pfalm 7. 

tr MOPzent 1 Vavids 
Schiagajon/ 

7 
O5 Deer) mijn n ad/ voſzatig Pezen! 

bat ij, ben 

R Betroum op Ù/ wien zou ilt perzen? zee, 
ober de woor⸗ 

Hed mij eig uit Den naod/ D/ Eer mij Ben, 

mijn bijand heeng’ ter Daad: Geef mij ten HESS 

ER EES ich : Derloft 

raaf niet in zijn Ganden / Die mj / met ret feite Hie bor 
= DEE ende 

feeutwentanden/ Verfcheuren zou Doop mond PU oe 
— nie 

ap Wond / Wanneer ik it meen berlogfer ond. alg een Terul / 
— — verſcheuren⸗ 

Tm ——— 2 Wijn Gad! zoo k immer Get’ hedree⸗ D2E ofer ene — 
4 

ben Det bödze Stuit / mij aangelu2ees dend eN bat 
gedaen Hebde / 

n indiender on⸗ 

vben tOnmntrembaar recht ooit hebb’ gez — in mine 

EN EN en — —— 
Ki 

Of fwaan boaz mach Gelk’ toe: taenetaa ûz 5 Sndien 
ick quact ete 

men bestnenent bebioonns bee gen/ En mijnen veen et, Gan: 
e5 (ja ick 

ee beh oͤbe e gerede 
et dien die 

nit fonder 
oozfacch be⸗ 
naculude.) 

Di 5 — 6 0 Herkole 

3 Saa moet” mijn vijand op de — Dn AAJ 
ende achter: 

baïgen/ ja nebeel vernielen; DBij roo” mijn derreebe mijn 
le⸗ 



Pfalm 7. 

leben ed — 
den / end 
mijne vanf m Er 
ftaf woonen / 
Sela! 
7 — on! 
PEERE/ i 
nfuen too2n hj 
verheft u ont 
de berbolgen= 
heden mijner 
benaeuwers / 
ende ant⸗ 
maeckt tot 
mu: Gn hebt 
bet gerichte 
bevolen. 

8 So ſal de 
bergaderinge 
der voſcken ue 
omcingeſen: 
Heert dan bo⸗ 
ben haet we⸗ 
der in De 
hoogte, 

9 — neer 

tech 
boen: zie 
nut/ BEE 
RE / Ee mij 
ne gerechtig= 
heut / ende 
nae mijne op⸗ 
rechtighent / 
ſdie Grt min ig. 

een eynde nez 
men / maer 
beveſtigt den 
rechtveerdi⸗ 
gen / gy die 
herten ende 
nieren be⸗ 

oeft / 
De rechtbeerdi⸗ 
ge Godt. 

Duit en mijn eer/ En werp mijn Éraan ter 

aarbe neêr. Sta op/ a Deer! wil mj 
— — — — — — nn 

andá nbé woeden; Ontwaakt baa2 mij/ en Heer 

En geweſt: dà Gericht helt it Bij zelf ingefteid. a 
Et en 

4 Yaa zuilen zich geheele fchaaren Dan Lal- 

A SE Gr 
ſtren om U heen v bergaêren; Beklim Dan/ 

— — —— — — — ———— 

oben Dit netvacl/ Uu’ hemeltraan / lu”, 

De Ì DEEn 3 zal af be balken rechterftagl. 

vichten/ En ’t onrecht bang Get recht Boen, 

gtuichten: : Geef ban/a Been! bat haar oog el 

aam Pijn recht en vr2oomheid blijfen n Moog’. 
P AU z E, 

_ Paar ſterk uiu — J— —— 

— — — 

— bie eſtts hart en mieren po gaeft. 

Laat beij boa2 U mijn Ljand Wp zeezen / 

Pam Ei, rechthaardin ber 
ij 



PS ALIM 27 19 
Pfalm 7. 

rr Mijn 
fchite is Gn 
Godt / bie de 

Die t haam gemoed behouden {uilt. _ peren ber 
— —boudt. 

utrecht zjn troon an Tuil (ftiche 12 Godt ig 
en een rechthrer⸗ 

big Krichter / 
mg 7 7 7 7 an — * 7 * hi] 

ten/ God if rechthaarding in zijn riche — 8* 
— dagoe toornt. 

ten/ En toont zjn gramſchap ban aan — 

bag: Beftrijdt de mendch zijn’ haan ge 

a * ii t aí 13 Indien zans Bijft hij zich tegen Dem berzettens Er hd 
Sinin in fat 

* — — u fijn ſweert 

Goù zal zijn glinſtrend Wꝛaaſtzʒwaard ird ete Ketten; bu 
— — — heeft fijnen 

= hoge geſpan⸗ 
nen /ende dicn 
Gerendt / 

En — met pújten gant — 

7 God heeft de twaapnen aangenreepen/ 1 Ende 
— heeft dootlic⸗ 

Re wapenen 
7 3 * —— J F v * ⸗ 

Cat vijands wisſen Dood geſſeenen: bij baar Al 
Gu fal fijne pij 

— jen tegen De 
s Wie Hittia, ‚pittige ver- 

voſgers te 
ee lverch ftellen. 

woedt zal niet t Geftaan: De f booze aaze wringt en 

leut de pijlen op hem aan; 

ramt be ieben/ An arbeid ban onzinnige ‚rs Sict/ br 
is in arbent 
en ongerech⸗ 

heben; bij gaat ban bfvaaze moeite staar; Eion 

 Permacht ban/ bat hij, leugen baar. bam 

8 Di heeft een’ Dieven fuit boen belben/ 19 Pu beet 
eenen Runi 
gedolben/ en⸗ 

Paar t mas / bi uitkkamit / boo: — be dien imtge⸗ 

zel⸗ 



ao | PSALM 7. 8 
Pfalm 7. — — 

M= en — 

—— zelven / Schoon — Met — {aas 
in de groeve / RE: 

delbuse ° feleid/ Dien haa tat mijn Verderf Der 

— 
moente fal op 
fnen Gap luce 

betinadiee … Hen/ Zal zijnen Hap eerlang ebeltien/ 
op fjnen gt 
del nederda= LE 
jen. En: zijuen fchebel al ’t Eeten, ID: _ Waar: 

17 Sine reiù: De maeite/ Die 
—— 

meê Dj anbzen hab gekield. Ei 

vaDedre O Ak zal het eeutuin Dezen peijzen/ 
loven ed = 
nie gerechtige Ade — — — — 
— Zijn vecht De ſchuldig' eer bewiüzen/ 
DEEKEN/ — 

———— od MEN zingen nf llerhoanften inf/ Pet 
pialmfingen. — 

pfaſmen, tat in t hemelbaf. 

Pfalm 8. De: VIT Ps Atam 

— — — — —— — — — — — —æ — — — — H — 
kee _&en/ onze Deer/ graatmagtig 
fangmeefiee, & — 
angmeeſter EEN 
de Bite Opperwezen! £ Dae wozrdt um naam 

Devel bee Cn zach alom meperezen! Gij/ die 
HE en u * — — 

— den nu nlant ban uwe majefteit A Debt haz 
uiue —— — 

ſtelt heb 

— 

— 

meten. 
Ne — — SE 

3 Uptden 2 Wu moogendheid heeft fteritte tuiten 
mont ber Rins 
derkens / ende 

gen | ene gronden it Windzen/ ja uit zuigeline — 
fterchte pe 
grontve — —— — — —— — 

gen monden; Zoo beeeſtt uw Gand dek 
ijs 

ik | 



BeS'A LoM 3, ar 
Pfalm 8 

lu ⸗ — hoof Gi3 meten 
— — ii Wille; om den 

haat en \wzaaltzucht paalen ſteſt. sneenper- 
gen HA sg 

5 5 7 8 —o6Gphou 
3 Dia ik 

— ——— 
haagen/ Dat heerlijk Werk ban uive Mrne 

—F / Pie de 
3 5 ” F — —ſterren ie 

vingren / d'odogen; Zie ilt bedaard den gn, Berepds 
Cut 5 

glans Der zilbzen maan/ En ’t ftar- — 

renheir / dao? U gefchapen/ aan; 

+ jn God/ mat ik De menfch ban op — Ser Bte 
—— 0 fjnee * 

Dees aarde! De broaze menich ch! hoe Ki OEE en 
TEER — dat 

— — Oi 

Gij aan hem , toecht> hj tat die aardbe/ Dat & 

in zooveel tT unít « t gedenkt /_ En ’@ m men⸗ 

ſchen zaan uiu teèrite liefde ſche 
PA U ZES 

— 

hem iel / cen tueinin tHDE/ 6 Ende het 
een wennigh 

— — hem minder 

beneten Det endlenheir cen vann en Een 
== ende Hebt heur * 

met eere ende 

Re BEREDEN; Maar bebt hem  beerlichhene 
— gekroont 7 

7 Gu doet 
hem Beerfchen weeft. — wijd en za in nm alle 

lan⸗ 



’ 

22 PS: Asad Me 555 
Pſalm 8. 2 ee — 

oer be werr⸗ Janden/ Oe Heerfchanpij Der werſen 

fett ; 

ee 
N zan/ ter Goetbank ban gon traan. 

EEEN En = 

— 7 aar ir fchaapen zĳjn/. of oifen … 
ende often / ale In —— 
ie Die; oock en ————— — — — 

mede Be dieven be weiden; JPaar eenig Vee Op 

bergen zij af heidens W Waar, * ’t luid 

En ED EN IC LN GT ennen 

gediert ook 3wert’ in fuoud en geld: 
— — — —— 
— — — — 

9 Gevogel⸗ 8 — t baagien door den ruimen lucht⸗ 
te net bemelë / ==: — 
ende J vis⸗ ee 
chen der 3ee:s 7 —— — Erinn DEES ; Wat biefchen 'er in 
den Ber zeen 
doormandelt, 

o @DEE 
KE / onfe 
Weere/ hae 
heerlick fg 
uwe naem op 
de gantſche 
zerde! 

— EEE nn heerlijk rait/ 

“uit after Goomen mout/ Oie roo ntoate 
— — —— — — 

“naam daa, ’t vanſche tweerelbrandt 



PSA L;M g. 23 

BER APS A L Me Pfalm 57 

Tr Cen Pſalm 
Davids / vooꝛ 

ng 
Bijmoedin/ weeen laf en eer; Miün op ub 

tong zal mijn nemoed berzellen/ Én ven mee min 

ld ee — F ale nine won al uw wonderen vertellen. ——— 
== len 

a Af zal in W/ mijn Bod/ van veeugd Sr ten 
— — 

* eug 

en geeſt verheugd: ingen; Sch nt rt 
— pfalmfingen / 

Wu naam zat Dao? min pfalmgezans _ 3 Vieeboog- 

nen/ Ò Uiterhaauite! tof ontvangen. 

3 Om bat mijn bijand/ Doe gebucht/ nine Buan- 
den achter⸗ 

es  lhacttg gee —— — 
Ce rugd geſteerd if en meblunt; Dj i/ Keert) gevar 

fen / ende ver⸗ 
—— gaen zijn ban 

On Tr KT UE 
L ee 

fchhaan ftaut te belt getaanen/ Ver— Huu aengeſichte. 

ebt mijn 
E vecht ende 

EC “4 Want/ 1 naar uiu ee Spant op 
zel 

Aandneite Mijne rechts/ 
Dekt Gj mijn tluiftnebinn beſſecht; fake afcdaen 

hed 

— Gu hebt gefes 

En/ op uw’ Goagen troan gezeten/ Pon) 
— gere brighent. 

ee Gj/ u Lecter : ’t bannig meeten. 

6 Gn Hebt d 
Hendenen gez 

== Íchalden / den 
godtlooſen En wierpt de — neêr;s Dunn’ Pre 

naam / 

5 Öĳ fchaldt ve heidnen Heer op Heer/ 

zg 



SA PS ALM 9. 
Pfalm 9. 

unt Thun’ roem hebt Bij berirer 
en naem unt⸗ 
— / ie uaam/ hunu' roem hebt Gij vertree⸗ 

eeuwigheut 
ende altoos. 

den En uutgedelgd in eeutwinheden. 
J E: 

zO vpaut / — @ bijand! Hebt gj Haar uu magt 
sijn de ver⸗ 

tn ij t en 

eeuluighent > 4 dE 7 5 Ta 5 

— oben t Verwoeſten Voo? altoos volbzagt? 

de ſteden nut⸗ 

hee Debt gj be ſteden ganſch vedorven? F 
teniſſe [met] Ed 

ben bergacn. nn — — — — —— ⸗ 

Is haar gedachtenis verſtorzven? 

8 Waer d 20 f ’ é Ì Herz DEEnE dend een / dwaas/ uw hoop zal rak ber 
— — Hent — — 

fonen naan / Jaar HEEREN traan zal eenig 
th2oan Gez 

reydt ten ge⸗ 

cichee. ftaan; Dien tuilde Dj onWwzikhaar fiche 

IN 

teu/ Om naar het Beilin recht te richten. 

d —— 7 EES F * * — — 

eee zelf zal aan Het weereldrond Det 
reit richten in ic en 
Oep attere tercht Haen Hooren uit zĳn mond; Ds De 

dimm — Ts 
— golfen Gao? zijn bierfchaar iteiten / 

Én daar ’t rechtmaatig vonnis belen. 

Ende d De Deer zal zj | kj Leen 9 De Deer zal zjn een Hoog bertrek 

Tj 
wek sfkoet Doo die getrapt woredt op Den nek; 
ten; cen Hoogh 
vertreck in tijs Eon heen WOE ie an HR 

den han bee K — Een hoog — — drz — lüden; 

Een toeblugt in — I 
ro Dj 



Pfalm 9. 

rr Ende die 

5 — fen op u bere 
Zal/ Heer / op il in zjn elfent end’ Der —— out 

S dat gy / HEE⸗ 
mn — ———— — — RE niet en 

ze berfaten 
e gene die u 
a 

Den/ bie — — u fiugtten. — 

3V . 

ir Zinat/ zingt de EER / Die eeuwig gee DEE: 
RE / die te 

leeft/ Die Sion tot zijn fuaoning Heeft; eronder 
en — — — en onder de volſc⸗ 

En laat boa? aller voſttren voren,/ Det ben. 

pfalmnezana / zin daaden 

re Dijf zoekt en Dj vedemt Het Uoed Be be 
= —— 

——— —— — —— — — Gel 

Seſtort in Weeevien eu©belmord: Dj ome Berfer- 
er: hun ein 

bergeet Get 
7 EE voep der toont Der armen nood te Wweeten/ En ne 

zal hun Kermen wiet _hergeeten. 

14 Zijt mu 13 Gejk/ a Deen! uiu’ Hnecht penal; ca, 
SEE EE 

E ii 

— — fet mt ine elen 

Sla mj in mijn ellende na; Zie/ hoe DA 

— die 

mijn Baaterg mij verdzunten, Gĳj/ Die nm vetheest 

en 

at ikk / ed Ù/ Wij te maf/ Ein 
— — gantſchen lo! 

B uw 



ie ions 

woerck fijnet 

⁊ 

calm 9. 
tz — — — — — — — — 

der dochter 
el 

Tes bat ick mt 
verheuge in 
AEL heul. Vond 

ee 

De bej 15 De heidnen zjn/ de daa? waan miglein/ 
denen zijn Gee e 
ſaucken in De 
groeve / [die] 
ſy gemaecht 
hadden; haet 
lieder goet is 
gebvangen in 2% 
net / dat ſu 
verborgen 
hadden. 

Er De netten / Die 3 — — — 

rd De DEE 16 € 

uE ís bekent 
geworden; hy 
heeft Wecht 
gedaen: He 
Zodtlooſe is 
verſtricht in ’ 

ERE 

* Hig⸗ —— ee 
zl ſtrint im ’ im t  Suerkt tan zijne — 

— — 

17 De foute 3 zondaars zuilen fuel — — 
— — — — 

18 De godt⸗ 

looſe ſullſen te 
rugge keeren 
nac de helle 
toe ; alte rune — naat De te bel/ Al / Met af | [be 
Godtberge⸗ 

tende Beyde⸗ —— —— — 

goöbergeeten Gender an Oer r Gefnen/ bie t/ die Die 
— — 

— — * 

19 Want de 
noocbeuftige 
en fat niet voor 
altoos verge⸗ 
ten morden/ 
noch] be ver⸗ 
kachtinge der 
elendigen in 
eeuwighent 
verloren zijn. 



! 

PSALM 9. Io. 27 

19 Sta an/ a Deer! en laat den menſch — 
—* den men⸗ 

Zich niet verſterſten naar zijn' wenſch; beenen: 
aet be Úeire 
— — — ene 

Paar vordeel Gij / in ’t weraaſltgerichte/ rege 
luo o2ben 

De heidnen Loa? uw aangezichte. 

É — — en — 1 © oo Beer! jaan hun vervaardheid aan / ede 

En boe He heidenen Verftaan/ Dat zj / ent meten” 
— men⸗ 

die Stank rampen wenſchen/ Geen ged. 

moden 3ĳn/ maar brooze menfchen. 

Dn KP SAE Pfalm zo. 

3 — — — 

_ aaram/ oa Deer! bijft Gij ban ges Pnt 
 flaet gu ban 

et. ere? [waer- 

gerre ſtaan ? Waarom berbergt bert Bj Us _om} verderat 
ui tte 

— van be⸗ 
naeubotheyt > 

— J 

daar Wij gehaat / Beangſt / verſcheziſtt/ 

— * * En 2 De godt⸗ fchier daa? ben Duk bernaan? De trotse lof ervolge 
— * gj im 

aact/ bie gadlaof he deugd berfmaadt/ — 
—— laetſe gegre⸗ 

gen Mossen fet 
ef aanflagen / 

e fn bedacht 
ZE eben. 

en — aunt bne a - To 

2 Want op sijn’ —— — BEDE Stee 
god: 



Pfalm ro. 

roemt over 
Ben wenſch ſij⸗ 
net 3ieies hy 
fegent den gie: 
rigaert / bu 
laſtert den 

loft, veinch 
Du fijn neufe 
ont hooge 
ſteeckt / en 
onderſoeckt 
niet; alle ſj⸗ 
ne rte 

zün / dat 
ni” — 

is. 

5 Sijne luce 
gen maken 

tꝰ allen He 
ſmerte; 
——— zn 
eene hoogte. 
verre Han 
Gem :alte fijne 
tegengattije 
Da / die hfaeft 
hy aen. 

6 Dy f ſeyt in 
fn herte; Ack 
en fat niet 
wanckelen; 
wmant Lick] en 
fal ban gez 
flachte tot ges 
flachte in geen 
guact zijn 

— sijn — 

—— — 
bedriegernen / 
ende liſt; on⸗ 
der ſijne ton⸗ 
ge is moente : 
ende onge⸗ 
rechtiahent, 

aart/ en ſpreeſtt Cat laéter van ben aller 

ei — Sod; C od; Cern t vermaand den 

— 

3 Zijn handelwijs — et altijd fir fmact op 

— —— —— — — 

— — — — — — — —— 

be 

PSAE NAE tn03 
— — 

godſoos rot; Det zegent haft ber ben mierige 
ie 

3’ am hooge ſte ſteekt⸗/ En in zijn hart geen Deen 

Dan 

Reen laan n noch ſtr ſtraf te ‘ach - ten,” * 
— — — — — — —— — — —— — — — —— 

— ———— zin aon naar _ftraf f nach 

er en nn 

ZETELEN 

— — — — 

_al wie weerſtande Riet / En zet in zijn 

— EE. tat En Or mijnen — 

„>en / meen — — n tach - tr.” OR 

WP Es mond ik vol ban hfaekt/ Ì bebzan 

en EE Zin tong hedekt be moeit’ en gn 
— 

— —— 

TET bernifk: In en / haat nie: J 
man 



Pfalm ra 

8 Dn att in 

ue boeten) 
_ valt De uit/ vergiet € Onnie bloed 5 plaecfen booor 

—A chu 

bij Weet ban geen erbarmen / MWaar Nuit M- 
haer tegen ben 

n. 

“zĳn oog boor ’t bitter leed der ar- men. 
PGE 

s Bij toert / en houdt zich in het donker „2, ent lar 
Berbo: cné 
factfe/ gee 

fchuil/ Gelijſt een leeuw / Hie in zijn hal ban cen lecutu 

—— en en En — TE VA Ge — lepe 

zich zet; d’ Ëllendigen berraft hi uit zijn den — 

— 
Huit3 ts Wij Heeft zjn’ Klaautu en tanden pen krecht in 

ijn net. 

ſcherp netuet / En trekt zijn prooi in t F 

bichthelommerd net; Dj buigt zich/ ro prprver 

— 
== be fid): 

buiftt/ en ĳlings te eG Pait lt hoor balt in 
e ijne Eee 

(pooten]. 

6 Dj EET dat de — hit ei, 

5 Be beogen. 
bergeet’/ Het aangezicht herberg / niet gn beeft fu 

REN e 

berbo; * hu 

gade flaa/ Noch immer zie Der armen En fiet niet in 

binen genaê; Betoan/ — Bun fmert tract ovl 
Sodt / heft 

ter Harte ————chef uin "PHM 
B 3 hand / 



30 PS AMNE no! — 

dt 

Pfalm ro. 

vergeet de 3 | en 
———— hand/ am hem te ftraffen / &n raad en 

— 

buig Den art armen te verfchaf- fen. — 

— ⏑ — —— — 

Waerom — — 
— 7 Waarom antrooft De | De taëteraar Boks 
godtlooſe — — 

inbe, eer? Wat Wleit bj zich/ Dat Bod het niet 
Gn en fuit het pm 
niet foechen, — — — ——⸗,— 

— 

14 Gr fiet se Siet. aanfchauw’? Bij: Sj ziet het tach / Waar — 
want gu aen 
ſchaubut de 
— ende 
bet verdzriet / 
op dat men ’ 
ín uwe nk 
gee: o 

arme; opt —e— 
geleeft een 
helper des 

ecfen. 

F — 
en arm de F 

godtloofen — 
de booſen; 
ſaeckt fijne 
godtlooshent / 
[tot dat] anje 
niet cn vinder. 

LIN 

— pee zijn werkt be vittre Geucht. De Deen — 
ningh eeuwio⸗ 

‚Hek ende afz 
toog : de Dee 
Beren zijn 
vergaen unt 
fijnen lande. 



Pfalm ro. 

den wenſch 
— tder ſachtmoe⸗ 

digen gehoort: 
gn fuit haer 
heete sahi / big von voldoen; Gij zult un tart ver— 
uiuc aote fel 

== opmerchen ; 

fterkten naar wiu woord / Verdruſtten door 
. — — en 

Aes 
S — * — — — 7 

—— —— em mm. 

uiu gadlijkt vecht behaên/ En U / ter hulp 18 Om den 
fucefe ende 

=- berd: — 

ban arme * 
menſch van 
ber aerden 

menſch / uit nietig ituf geboaren/ Jiet Mie MEE 

taoztnaa door getueld ò de ruit te ffaa - ren. EN 

D 4 WEP -S-AFLEME Palm 11. 

8, 
5 Pfal: p God alleen Hetrautu Min mjn zinken 

—— — = Sden Opper. 

naaden; Dae zent mij tratfchj tat mij in ERE: 
— — — fue op Den 

ED EERE: 
N 2 — joe fegt gulie⸗ 

„ JAW ENDE heen! nu naar „boetes: oke 
SE ziele ; erft 

— « henet [raëd 

t gebergt — —— Gel Selk Lol Angi uiieber ace 
Bergte / [als] 

3 mijn verdriet: 

— — — cen Bagel? 

>> een ſchuwe bogel vliedt!““ Aen ziet DEU 2 moan / get- 
== he godtlooſe 

Ee ff annen den 

“haag doa, moddelaazeu ſtellen; Men ſpaut boge / în feite 

Eene 
—— en en ES ben wijl/ en DEEL re te hieer 

nae de —— 
te van herten 

3 Sekerlick 

2 — — 
BD de ondamen⸗ 

feven/ De grandflag Lan 't bertroutuen T emgeftooten : 

{wat heeft DE 

Een 
amgerukt. Dat Heeft Get bolk/ 't rechte 

5 4 haars 

voortvare ge ⸗ 



a er a dn sf — WV 

Pſalm II. 

+ De DEE — alt / misbaeeten ? Maar —— RE ig in het 
palen fijner 

9 { t/ 7 perbeer/ biga? wien al fcheutel huit / 
ië c * — — —— EEE 

met; De 00 Ziet han zĳn’ traan aptettenù naar Gez 
— Alen gaz 

genieben BO neben: Wij/ die naait Duldt/ dat d’ anz 
fchen Kinde — — — 
ren. 

fchuiù wordt verdzuſtt⸗ Proeft elſts ne 

bean / zeffs met zjn Te | 

sDeREE 3 D'alwijze Gad beproeft wel eené ù’ ap⸗ 
me peoeft den 
—— == 

Gebrioerens. … Techten/ Én tuchtigt Gen; maar elk / die 
ende dien die 

jeeft / haet tEluaad kemint/ Die met geweld zijn’ 
fijne ziele. 

naaften Durft bevechten/ Biüft — 

mebaat/ tot hem De maak berftind’. 

‚5 on al op God Heeft alreeds Der Loozen ftraf ge— 
e gonitoGie 

pn jee ſtric⸗ 
k vn 

— 

eewooren: Straks daalen buur en ſtrit⸗ 
ende een ge⸗ 

bne aL Dee Ren/ werveſwind En zwabe neêr: 
cel harct 

üchers zijn. 5 e de 
3 bie Helk is hun befchaaren, 

Geene 4 Lechtuaardin if de Deer in al zjn’ 
rechtueerdigù / 

bobeeft se Bantel: Dj/ Hie in ’t recht zjn 
kt. {jn ike 

eficht aen 
Fna be ben welbehagen Gindt/ Slaat — 



P.S AL Mia. 83 

DE Alk PSALM. ian 

1 B ehaun/ a Dee el! tuil ons te hulpe — 
—— 

Kamen/ Daar ’t talk vutbeeekt / Dat liefd” op ng De Scherm 

7 ® E Behoudt / 

en weeê hetracht/ De trout Heziuĳjkit/ Se benee 
dertieren ont” 
Geeccht ; want 

en ’t Wlein getal der b200men Hag klei- be —— 
gefuo2ben one 

ner fuarat in t menicheljkt geflacht. schen hinde. 
sij 

a tA al Gedrag en balsheid/ wat zij, rin msg, 
— fifnen — 

fpzeelten : De vleieri/ een bean van B 

hittre fmart/ Gljdt Lan de tong afg 

blaeiend’ aliebeekken; Zij fpeeekten niet 

han met een dorbel fart. 

3. ®e Deen) mie t waar’ hant 
ER ——— 

e 
m / de 

kan anberfcheien / En ’& — hart / —— 

tong / — — elſt —— F 

Die JEUNEN: 5 A wij zulten zege En 

„> Waalen Alet onse tang/ 3 ftaat in sie Me 

3 
GE fulien de overe 

ne ee en 

Ond geweld; Dat appermagt zet on⸗ Deet oane. bets 

5 „> 3E 



J 

Pfalm 12. —— 

gesonfeltvpen „3E lippen paafen 7 — eis De — 
onze j LE IE en en 

ig * ee 
ons? —A die om de Íuetten ten ſte 

meee mijn Voltt verwoeſt mo2bt en 

leen — — Ê 

J——— verdreeven; Ömdat dat het ſermt, naod- 
tigen nj. ——— — 

hd WE >> Heuftig treurt/ en zucht Zalik/ sent 
bebe an 1 — 
eho Ta KT 

fetten/ bien „Gad /mĳ nu ter hulp begeeven/ Én 
hy aenblaeſt. 

en die hen a aanblaaft/ op op de Wugt.” 

> ®eredt- _6 Dei Deenen Maart F rrin/ en al 
nen def DEES: — 
AEN fijn — — — — — 
regie zee zijn ſpreeken Is zuiver/ alt het aller- 
nen / ſilver / —— 
vate HE — 
renen aerden 4 , 
ſmeſtkroes; fünſt metaal ad 
geſunvert ſe⸗ 
genmael, 

Dauit ië het fchuim ban 

tsiiter zon geweeken/ Schoon in den 

roes gelouterd zevenmagl. 

EC enb Wree in — 

7 Gij zult uw vollt/ in bange tegenſpoe 

aren; A en 

—— den Doe t gaa/ oa Beer! Gefvaaren 
geflachte >] tat — 
in eeuwighent. 

Boaz uu kracht: Wu arm zal Hen in 

eeutwinhein Behaeben Doo, bit berdzaaid 

Tielen tuzebelig neflacht. 

e gobt 3 De kaoze Keurt zich Leij Lan alie Ban 
Ei baden 
contonnmnes 

ven/ En deaaft condam/ terwil hij 8 
an 



P S ACEARNT' rata 35 
Pfalm 12. 

ES 
nn 

land berdert: Daar 't t ſuoodſte bolit de —— 

S's menſchen 
TT hinderen ver— 

= 8 _Hoogt woꝛden. teunelg Hrjat in Ganden/ Én tat den 

tan Wan eer wordt opnevaerd. 

RE XIlle PSALM. zi 

HS ⸗ 1 Cen Pſalm ne lana/ oa Heer) mijn toever — — 
den Opper— 

— ſangmeeſter. 
2 Boe lange 

zz HEERE) fuït 
== =G — 

eets verge⸗ 
an ten? hoe ſange 

Zit gn uw 

* — —— —— — aengericht 

mij uw befendljkt aanfchijn Len - den / bas? mj gere 
— — — ergen? 

{aat ! Vergeet Bij mijnen jammerſtaat? 

eed 

Hoe lang zult Bij/ in mijn ellenden / D 

1 Tie / Anns tenenheé —F lang 
2 Dae lana zal 1 ik / daa? tenenbeên / beên/ tes, 

zz gen voorne⸗ 

men in mijne 
ziele > droeffe⸗ 

— niſſe in mijn 

— — Te — A z herte bn dage? 

En bꝛuchtloos ſchreien ganſche Danen: —— 
Sover mi gere 

— hoogt zijn > 

art vergeefs f& ontwerpen fmeên/ 

Dae Tann zal mij mijn band plaa-gen/ 

e/s, En mij berachtelijkt vertreẽ 

— “hets 
Haoat mi / 

— Br ob: 

Tick [in] den 
Boot niet EN 
ontflape : 

5 6 1 @u 



Pfalm 15. an —— 

4 4 Öpùat be bijand/ die mi — / — 
ant en ſegge; 

— naait ban God verſaten noeme / Dad 
— wancke⸗ 

ze in mijn Wanten zich Geroe-me / Dat 

mij hun ogermagt berflaat. 
zen 

— — 8 A 
— — — PE En 

6 maer ick * Maat) in bit fmerteljk eee Bi 
vertrouwe op 
uwe goeder 

erendens „trouwt mn Bart wiu goedheid niet: 
fich verheugen 

tu Ï: — — 
een / tzal zich hi zich in uiu Heit berkijjden. 

gen / omt bat 
bpeenmt Ak Sal ben Been’ EE min fafzang lij - ben / 

Die mij genatin Lijftant heat. 

Pfalm 14. Dr ENV. 

— e tratfche dwaas zegt in zjn hook 
den — 
ſangmeeſter. NE PN ER 
Ee ierefent  HEMOEN: > Oaar ië neen Gad.” zó Haaben 
tn fijn heete; — — — — — — — 

Daer en ig — — — — en — 5 

En t licht der reden/ En maaken zich / door 
* ſy ma⸗ — — — 
sch uz lj "3 —— ——— * 5 — — — — 

melk me, nroumelijke zeben/ Affchutmelijk ; Haar is 
acer 

vaer ig niee “ET = EE 

ne geen menfch/ die goed Et Ön aarde Doet. 

„vereer o De groote Gad / die € recht ver⸗ 
GE heeft unt 
en hemel ies EE — — 
orden  Debint/ flaen Dan '& hemels traan zijn 
Rinbeten/ om 

oonen naar beneden Op Adams Kroot / 
door⸗ 



PSALM r4. 

SM 
bao2zacht Gun hart en zeden; Wij zan/ Elen oke 

z — — digh ware / die 

af zich geen wenſch verſtandig drzoeg Se Godt fochte. 

En vaar Dem hoaen. 

3 Dj zacht alam/ maar a ac) ! Dj ander s susin ar 
ein 

F 
unchen ⸗ 

geen 5 mn: Want atie — ik trouwioos —— nd 
is niemant die 

afgemeeſten; Het land if vol ban van ſtintten TR een 

fe gebzekten;, Geen flerheling tuil ’t pad 

der deugd betreen; Ja zelfs niet ÉEn. 

4 Bebben 
dan alle werc⸗ 

— — 
paên/ Geen Kennis? neen! thank durven ber Hermie 

en 

nm aber autubhein mijn tolk Me als O et nubtuhei mijn ha — 
— u en roepen 

E 

al Bzood berflinden 5 nen; Zj raepen/ op GUI rie — 

ThHeeft Dan dit volſk/ bat t groeit in eive 

die ontzinden 

— ——— —— —— 

nobbergeeten paên/ Den DEEL niet aan. 

5 Oaar halt He teeek Gen aan/ EN Baeckt ‚5 Jiba sijn 

hun kracht / En piuigt hen met daodelij- Bip is an 

er — 

— neepen; Zij worden Hon? — bigen. 

6 Gplieden 
Befchacmt 

_ 



Pfalm 14. 5 

ven raet deë raad Wan 't arme Lalk/ dat / midden in 
Ee be DE EE: —— — —— —— — ee 

ee ——— EE Laar EEE traan getuaan 

deed eo baalde *t heil uit Ee froebig 
foëfinge upt 

De ERE be 
—— = =S == 
Waes ljben En banden vedt/ zal Laltok zich 
derkeeren / — 
[dan] ſal ſich 

acab bere verbljden/ En rae af juichend 
eugen / As — — 

raẽl ſal ver⸗ Ten 

Blijde zijn. * fen Deer Nan zijnen Veer. 

Pili de DOEN Va BP SAL M. 

zen bran N ie zal Gerkeeren / gröodte Gad/ 

Deere) — 
mie ——— Au uive tent? it? tien zult uit Gij Éraanen 
ren in uiue — — 
Cente? wie — en 

alseen ob Pet zulk cen ontwaardeerhaar fat/ 
— henſio⸗ 
Cut. 

— 

Dat — bij t heuglĳkit unftgenot/ 

Wa Heilig Stan moor betuaonen & 

„Deo Die in zijn’ wandel zich oprecht En 
recht luans 
delt / ende ge⸗ 
rechtig Deenen Erne wars betoont ban valſche ftreeken 3 

Beter Be ae EE — 
bept ſpeerenc Zijn aandacht aan wiu wetten hecht; 

Zich op de Deugd met Heer tent/ Én 
waar: 



PSALM 15. 16. 39 
Pfalm 15. 

maarheid met ‘zijn Bart blijft fm2eeken. 

3 Die met zjn tanu niet achterklapt; — 
ee A ine 

* wee — — Trap Bn 

Geen lvaad doet aan zijn medgezel- _ metgefeite 
geen quaet mn 
doet; ende 

ens ARiet in het (paar ban laster apt; Spmee 
— N fjnen 

APaar/ zoa men iemands eer vertrapt — 

Dien fmaad til hooren nach bertellen. 
en 

4 Wien oon verwor enen 1 Geracht/ à Maar ——— 
AN get 

— a— l maer 

hen eerbiedint / bie fe God Weerzens Die by cert Be 0e 

= rn En REEEG 
zich han, roektoaf zweeren Wacht/ Doch boesje; Beert 

oaf ee De ld (be) — tgeen bj zweert getroum betracht en beten 
der mT 

Al zout t hem m oak tat fchade tueesen. K 

— ——— —— es 7 
5 Die nooit zijn geld op Wacker geeft; goe niee beer 

en er — — op ————— 
— — Snoch geen ger 

Die/ d'onſchuld en Het recht geneegen / — 
—— ẽ ben onfchutdie — — 

Bet oon op neen veſchemten Geeft: Wie — 
— en fat niet 
ee hin 

dus oprecht en Deugdzaam ieeft/ Zal cento. 

_ vinmmer wamlen op zin tegen. 

Derk Velo nPrs Arlo M. Pfaln 16. 

r Cen gou- 

B ewaar mij torh/ 0 oren sh Ons 
ûÛ … 



Pfalm 16. 

Bewaert na / 5 
o Gobt/ want 
ik betrouwe 

2 [O. mijne vechoo? mijn fmeetten. O mijne ziel! 

€ griene) gij hebt beijmoedin tat Uw’ Gad en 

raecktj niet 
tot u: 

noeùbeit niet fan raaken. 

1 t 9 2 4 YY pe 2 

tenet 2 Waar t heilig bolk/ Dat op Deez 
op der aerden 
sin, enbe be 
heerlicke / in 
—— al 

te F kh, ër tuft / antbannt al ’t voordeel. De nan 

[Godt — if. 7 — 7 

Ea) ee De fchaar/ hie rüfte niften neeft Nan 

Ne DEK 

aarde leeft / Dat heerlijk bolkk / mijn 

ich (al ace xe noô aar — — ande goon/ verzwaart de ſmert in 't 
reu van bloet 

ende bare nae _ Oagdeel: Fk Zal op ’t altaar hun afer 
men op mijne 
lippen niet n : EE —— 
nemen. bloed niet plengen/ Noch ooit hunn 

naam ag — — bꝛengen. 

EE: DEE ET Deen) Bij ilt mijn moed / 

deel mijner * — 7 
erve eune mijn Bot Mijn erfenis en 't deel 

Meen — heſters weezen; Gij onderhoudt 

geftaân het heugljſt lat Dat Gjy 
300 



PSALM 16, 41 
: Eg Pfalm 16. 

zoa milt / voor mij heat uitgelees 

6 De ſnoeren 
fn mn ín lief 

— —— 0 

S heerlijk erf! eene ſchoone heerlij En SE 

®e fchoonfte plaats mat Gij met 

ruime fnaeren : 

kunt mijn ziet vervoeren. 

BEK — 

Ak zal ben Beer/ die mij getraur HEERE 
— 

/ bie mu 
— — — — — ge⸗ 

men vaan Gegeeven Heeft/ met pſalm⸗ geven: Sels 

gn prijzen / Daar ’t godlijſt cht 

mij toeftraalt zoen en Laat Min 

mieren zeis bj macht mj nderw 

sl df É duurt —— Iſt ſtel dien HEEG ge g — 
———— 
boor mp: oM 
dat hu aen 

== mijne vechter 
ant is: en jal 

ict: nict wanc⸗ 
kelen. 

zen. 

mij voor aagen 5 Zijn rechtehand 

zal naait mijn’ bal gedoogen. 

5 Daarom Heeft zich mijn Hluijnenù hart —— is 
verblijdt /, en⸗ 

— , de mijne eere 

berlijù; Mün tann/ mijn eer / zingt bereugt 
haer: oock fal 
mijn vieefch 

gödgewide toonen; Oak zal mjn fehee oonen. 

bleet / thank afgeflaofd / ten {püt 

— ndnn den vrafkuil zeker 

maonen. Bj zult mn ziel niet ín \ Ee onee 
Ê : 



42 P SA TirME Were To 

Mi — en 
re. De Hel bergeeten; Wu Heilge zal 

tie. Benlige ban meen berderbing fueeten. 
de kt — 2* — — —— — EE Een — 

ge 

— fuit 6 Bij maakt eerlang mi t lebenspaù Ge- 
aes (ben hee * 

tt Maken: 
beefadinge bee _ Hend / Wagrkan/ / in dreuſt — t v odds 
—— — 

is 2 rin 

ie ————— 
bant eeuwig⸗ 
lick. 

fieftgkheën v van ’t zalin Gemeileben Zal 

— uialjk uu techtehant mi geeven. 

Pfalm 17. — E Ale P 
— — 

— „D — U/ Deer/ naar mijn ge — 

— hed/ efch2ei en goede zaak te haaren: 5 

neemt Let 00 Permoei met geen Gedzag uiu oaren/ 
bedt / miet onz 
Ecbztegliche — — 
ippenlge- Dat heeft mjn lippen niet beſmet. Ver— 
ſproken]. 

gun mij Dan min klagt t’ ontvouwen: — 

if — — 

led ge Laat/ Gao, uw Heilig aangezicht/ aijn 
uw aengeficht — — — 

untgaen / laet 
ue oogen De recht gefteldù zijn in het licht; Uw oan 

de — aanfchautmen. 

nm Weens 2 6i toetiket mi hi dan en nachts Gj 
andt … 



PSALM 17. 43 
Pfalm 17. 

bondt mij trautum/ in beeugd of fmarte; —— 

Ee focht/ on Debt 

De mond fp2akt feeds De taal ban 't hars u Se / 

ir Dr: — 

ig Er * neJick gevacht 

beiden is hun plint betracht. be Geen overe 
street

 mijn tes Door 

— Sr Z mont niet. 

5 Á b 

Wat voſt de zondaar aan moon’ Gangen/ tien 
gen des mere 
fchen / ick heb⸗ 

lippen gee 
fuacht boo? De 
paden Des ine 
Gacherg : 

Gaat / een’ afkeer opgevat; Te arutu 

ban zijn Gerkeerde gangen. 

3 Ak zet mijn treden in uw (poa? / Ôp- 5 oudende 
= az Mijne gangen 

Ten ene — Te ín en ſporen / 

* 
eN ⸗ ve —— 7 PE s 1 

Bat mijn boet niet wit zou gljden; WIL hed 
— 

niet en {ouden 

— manchelen. 

6 ck roep? 
u aen/ om dat 

SSL qu — — 

’ Af art jqoort / o Godt: 

aan k bljr au U wachten/ Oms Berge uive 
aoren tot mu / 
hoosf Mijn re⸗ 

pat &'/ u God! mij altoos redt: lil ven. 

mj met uu Geilficht toor. A toep U 

uwe weldadig⸗ — uiue felbaên tanderbaar/ Gj Jz Maecht 
* — 

bie [op u] be⸗ 
troumen / 

'sa vijands magt en bzeedtijk tooeden/, 

Î en 



PS:ALE M 17: 
Pfalm 17. 

atijd mene, — hen hed in 't grootſt gevaar. — 
rechterhand 
opstaen. 

8 Bewaert 
mu alg het 
{fuart def oo⸗ 
genappelé 5 
berbergt my 
onver De fchas —— z 
bulue uier 
— 
9 Pas 
ann er 

nun benoe De hoozen/ Bie mij fier mmringen/ 
ns myjner 

dootbuanden ee 
eh iin- Ain Gaatetg/ bie mij ſtout Feſn 
gen. 

Wet haet _n a 
vette Ste gen / En juichen om 
ten fn Chaer]/ — — 

mono tescren _ lot. Zij 3hu met vet als obertaogen; 
E ed — 
Bic 

Rr Pun mond if Lol ban hoovaardij; Dun 

mij ‚naabpend 

ſy ons nu om⸗ — — — — 

tener Bogen lij en magt oinffnolen mj; Zj but 
1is } ECE ——— — = 

Bickende. en / loerend met hun oogen. 

zige 6 Geen, leeuw ik Beeter op De jat; 

5 — Geen janne Teeuw Fan/ in zijn ulen 
cen Jonge 

leeuw / fictende — — 
Ee Met meerder lift het oog antfchuiten/ 

Dan hij/ die mij ter praoi verwarht. 

gheen! Befcjaam Get aangezicht Dier Ganzen; 
Fomt fijn aen⸗ 

t u 02 ' Là 3 A Ger bemne Wu grimmiaheid bel” hen ter nett: 
Ber 

1 



PSALM 17. 18. 45 
Píalm 17 

Tder; bevrudt 
_ mijne ziele 
— met uiu f weert 

— mij met t uw _stwaard / ü „heen! 

= ban ben godt⸗ 

Dan Dan 't Mmaad — — Der “gobbrioazen. _ toofen: 
— — — — — 

ed mij Lan hun/ die t ruim genot en 

' 
be —— 
— 
hant de —— 
die van der 

werelt zijn / 

Geen Deel / dan in in dit teven / wachten / /__ torie beel In 
welcker biwck 
an vervult 

—— uwen ver⸗ 

— — en er ——— De 

d l E 
Rinveren wor⸗ 

Pan hun/ die Wweelde/ fchatten/ftaaten/ Amor ge, 
ende fp laten 

Dae tijk / hoe uitgebzei/ hoe gröot⸗ — 
een 

achter 

Der weereld haag hun heilgded achten; 

En maaktèn han den huik Bunn’ God; 

eenen 

Periiezen marttn met den Dood / En 

hunnen findeen voverlaaten. 

8 aar (kli vooꝛuitzicht dat mij ftreelt 1) — 
geſicht in ge⸗ 

pe, 
⏑ 

Iſt zal, zal/ a antmaaktt / uw’ tof antvouwen / — 
— — — — erias 

j 
in daer | ns z met Û 

U in gerechtigheid aanfchhautuen / Der ze In al op 
aRen. 

zabind met uw godliük beeld. 

Birr ENV ELL PSA Lr Me Pfalm 18. 

r Vooꝛ den 

N u zal mĳn n ziel/ nu t zuilen Ten af mijn jn en 
== Pfalm) Dar 

ikt A8 O Gab/ min n ſterkt U Darter — 

* — — — — — cefes Tiedts tot 

ijk beminnen. aijn fteenrats/ burn en ber. DS ben BEERE 

5 > 5 5 — been ar 

elper ij he Been/ Min Bod/ mijn Paes hed 
catf 



6 PSAE M 18. 
Pfalm 18. — — — 

add t — 4 2* „ies 

bebankaiee Tat / mijn zaligheid / mijn, eer. 
fijner vijan⸗ 

eha IR Getrouw op Gon: Bj if mijn hie 
Salils. En 

De hann mink heils / ao AL * RE ftrijben 
u hertelick IJ 

— mijne frevchte. _ Mijn haag vertreß in fjben : TE ‘’E ancien — 
3 De BEE: — — 
EE fe mijne — 
ſteenrotze / en⸗ 
de mijn burgt / 
ende mijn unt⸗ 
heſper / mijn 
Godt / mijne 

—— 
teoutwe: mjn Laos geteld. De Daad Leagt mij / ge 
ſchut ende — 
hoorn mijns 
Del ME Boei in naare ſtrretken, Gj Beliaig 

te prijſen ís / 
ende luierde 
verloſt ban 
mijne oane 
dert. 
5 Ganden 

des doots hade EF 
gen mij om⸗ 
Ten / ende 
Beken Belials 
aeefeheichten ZE 
mu. 
6 Banden 

ber helle om: 
cingden mu: 
ſtricken De 
doots beje⸗ 
genden mn. ZE 

snaekag _ Dana tat in zijn troonzaal Hoos lan 
— — 
den FG; IC — — — — — 
— myn ————— gaf Dj in gunit — 
tot es Á 

ag SE jne 5 emme um Coen beefde D'aard/ al völvend ak de 

— — 
coep boo fijn. haaren ; ns Det haag. g gebergt werd op zijn 

goten. grandgilaaren Beroerd / gefokt * geeukt 
uit 

— — — 



BES A/DRENE Tô 
EK * Pſalm 18. 

uit zijn Dao? ’t beeeslijkt vuur „Dor deure 

| 
be be acrde / 

| 
5 — ende be gron 

am zicht. ben der b ban Gade ontelamd gezicht ben ber Bergen 

—, ende daver⸗ 

——— om dat 

… zich er Wit zijnen neu’; het — op, ben 

—— — — == tende een bct 
uut fijnen 

mont berteers 

mn; holen wer” 

— — — TEE We en daer Da 

en fuat Dem tegenftond 3 Hij koor bet „enosfefen. 
— DEAN rl DE : 

boogh ben ber 
mei / enbe 
bactde neder / 
ende Ddoncher- 

— ehent mag one 

op hj trant / / Suaf in 1 Det nar u ber et. voſ⸗ bee ne Goe: 

3 Een bikke raakt ming op / waar Di — 

út 

gepakte taten 3 Vijn wanen — A 
ek ab pir: 

Cherub; ja gezwind na Daer Dj en Waag Mr 
— = bloog} fnellick 

— — — — — Op De — 

ap vleuglen van Den wind. (en deg wints. 

® ⸗ 

4 An zijne tent / rantam Dem : zo bol ie Tete ie 
tot fijne bere 

gingc ; 
fuifer / Dirie Bij zich fchuil/ berho2g _ contom en 

EE Zwas fijne tene 
2 Ed te / du 

“sich in het Duijker Voo, Walk op on uolk/ beke der mare 
— ren / wolcken 

== — des hemels. 

met Bracht te faam geweeft/ En ops Hansie 
— boor hem was / 

dreben fijne 
woichen daer 

zijn Genen 3 hagel / 

een = ne Opel 

gaided ontbond ber alken bagte Rak 
en: 

* gehoopt in ’t bruine tuchtncweft. 



Píalm 18. 

— ſanden; De donder Élank boor vanſch 
—— 

n Bene _ Bn — F — 

endebe Aere Den hemel Heens God maf zjn ftem/ 
boogie daf Dg 
—1 

tgn en ’ t buur tief naar eneen, in 

ete 5,0 Deed bot Kracht hen boo? zijn npe 
Ten unt / ende 
v cft De Es Er nee , — REA Er 

enbeBb oer ten zwichten; Verfchrikte hen hoor blik 
menigLuldigde 
de blickſemen / 
ende — femfchieht an fchichten. De dienste Kuik 

6 Ende d = Éi Ff — droogd' op een oogenbiik / En ’t hart ek 
der wateren 

beedeston Det aart ontblootte zich ban fcheik/ 
— der — — — 

erden ont⸗ — 

di gelen / Wanneer Bij ſcholdt; uw adem/ fel ante 
a BEE : 

dag be_fooen/ Oerd bud/ u Deer! en land 
— umer 
neufe — — — — — 

ebt en Water rookten. Di zand mj hulp; 
te/ Bij nam 
mu; Bij track 
ma op UIT 
groote mate⸗ 
ren. 

bj nan mú/ op mijn be / En trok 

mú uit een groote jammerzee. 
18 Du hertz 

— 6 A werd verſoſt vän ante ſeger 
en van 9 — — 

Zn 

oe a fchaaren/ En’ heaters hant/ mijl 5f te 
Onee ber 
fh. rr 
19 Sp Gade Madtig fuaren. Aen Giel mij aan ten 

ben my beie⸗ 

Mijnsonge_ Dane Han min fmart; APaar toen Wad 
vals ; maer be 

Ee fend Gad het ſteunſel van mijn n hart: Bj id Ee 



Pfalm 18. 

ao Ende bn 
boerde mijt Ut 

zi De — 
hu ruckte mn 
ms lant bu 

hadde luſt aen 
== Mt. 

| mij wit/ en Gzagt win vuimer Megens 5 

my nae mijz 

EE naat Det t recht / En fchank mj % je 
mj lueder nae 

t = — —— — — de reynioheut 

taan/ Den reinen töegezegd. mijner handen. 

„7 Wants Deenen weg Deb it getrout 22, toant kn 
EEKEN 

Betuanbelb/ En niet godlaog met mijnen _ ben) ende en. 

Gad nebhandeld : S en t Giel ‘meftaân 2 zn „Sebriogglie 

Sr — Want al⸗ 

rechten in bet aun/ Cerlugl zijn fet cen maren. 
zE — goo2 myz ende 

en fijne inſettin⸗ 

mijn ziel tat deugd bewoog. SG werd senen dede ick 
— — mu 

R 

aprecht en — bij Gem Gebonden; tel opte 
— bij hem; ende 

== ick wachtede 
TT mt koog mijne 

ongerechtig⸗ 
bent. 

zanden; Diek liet mj Gad aaf naar 1E 5 Pe 

Bk wachtte mij 302 ambulbig ban 1 mn 

mijne gerech⸗ 

mijn rerht nefchiën/ En heeft in munft tiobent / nae 
ten | ; mijne Da 

* mijn onſchuld aangezien. ten / hong fijne 

* BED A UE WE. 
26 Br den 

— gaedertieres 
nen houdt on U 
goedeetieren / 
by den op” 
rechten man 
gee gn uope 

7 Bu den 

dn wanden; > Gij haut Weem bj reen bour 
C heu / 

\ 
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Pſalm 18, 

oare,  Gen/ die rein zĳn; maar Perkeerden 
rheerben 

bewijſt gu U 
eenen lua2s 
ſtelaer. 

—— F— — ſt B ü EE ö— ——— 

Bouchtebofers verloſt het balk / daa2 Duk geboogen; 
—— Daag ht en; 

vagen verne⸗ 
= : E d 

— Maar werpt ter neêr Die graat zjn in 

taant Gij U een’ worſtelaar: Want Bj 

—— gu “Bun aDgen, t. Ooa U/ a Been! geeft 

BEE Eet 
nijn Gode] mijne Tamy haar lichts Mijn Gad bere 

er 
(aren beft ben nacht uit mijn gezirht. 

— 

ES — 
—— mt go Iſt kan met ZL GEEN fterkke benden 

nen — — — 

oger eenen Ie 
MUL. muuren 
31 Gods 
enh is mot ee —— — 

zen ERE: ig balmaakt en rechts Doortau⸗ 
is 

doorſoutert: 

ſpringen. Ades Beemen R Wen 

Pnigeen FED / rein en trouw al fuat Bij zent. 

ö— — nn — — — 

— Pao? die tot Dem de tue 

ſun heeft genoomen. Wie ik zen ie — wie 
í& Godt / be⸗ 
falen den 
EENES 

ende wie is 
een rotzſteen / 
dan alfeen on⸗ 
fe — 7 

% As Ee en 
— ere ro tAé God/ Hie mij met ſterktte wil 
miet 

Ee —— wbt omdorden; Bj doet mijn’ wen balkamen 
Piz 
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zE 3 3 Dn macckt 

—As bie Der Binben Melt / —— Dj — 
Kee oe 

mij ap mijne hoogten ftelt. Hij leert is dia 

* lett * F —— ———— — AUTRE EREN 

mijn hand Heldhaftig oareloogen; Mijn ten frride/ fo 

doge met mij 
ftrijbbaar’ arm verbzeeltt zelfs falen boren bete 

en 
| Googen. AP gaart G'uw chiles uiu Aden 

E Ne *— 

hand heeft mij gefterkt 3 Uwm goedheid ben Onde uwe. 
Ë “ EE EE echterhant 
hd Een eeft mp on⸗ 

beeft mijn vrootheid uitgeterkt, edt 
J— 

Ï root 

rr Pm haet Gebr Bij doen in be ruim gemee nn 
37 G 

te treeden 3 Pijn mang Wert baft/ Ri tenonder 
my3 ende mijz 

ee Eek en Me enckelen en 

38 Ach here 
volgde mijne 
banden / ende 
tvofie acu 3 en⸗ 
de ick Cn Feer- 

__miet/ tat it hem Bat — pt Min be mie ieder 
ES eebae hade 

ſpies doorzſtak af luie mij ‘tegenftanden / *. alef dani” 
di fe/ datie _ 
* * Bonte 

Zoo dat 3 zich niet weêr Ee Kane Aen (bie 
k fen onder mij- 

| ne boeten. 

_den: Dug zan fl door uu’ bijſtand hen ber, 
ie — — — 

— ſteerde 
— — — — — 

iſt holgd /_ en — hem — 

— piet / €n mijnen boet hun op Den nett — 

UZ Ee 

go Pant on 
pmmgoddet mt 



Pfalm 18. 

met kracht ten 
ſtrjde; gu 
derdt onder 
mp nederbuc⸗ 
Ben / die tegen 
nit opftonden. 
ar Ende 5 

gaeft my den 
necke mijner 
banden s en⸗ 
be mijne ha⸗ 
ters / die Herz 
nield’ ich, 

nieid. Zij riepen en fuel el / maar rar zander huig 
nen Fn —— — — — — — 

ee te Erigen / Zelfs t tut hen Heer/ maar een 5 

Fat ben DEE: vijg 
KRE / maer ht EE 

— Bi vond — Le ztijgen : en: Caen en Hett ie 
43 Woe Nits HE 
— — J——— —— 
als ſto 2 

den wint; ick hen à aff — 
rumble de ETE — 

wet a c c ſmnn Her ſtraaten weggevangt 
EE ———— — —— 

— — 

F gergtuiën/ verſagd En 

en — — 

44 Gu helt ES 
— 

ni idol 13.8 hebt mij wit, den twiſt Des balkk 

— ne 
bals, en verheven⸗ En tat een hoofd den — 

EEE Z 

Boot det men megeehen: Ak feite ’t volk/ mij ai 

— En 
en ende eeft bekend/ be fuets Zoo raf it fuzalt aft / Werd 

45 Soothe 
afd ofer aore op mijn fut uil gelet ; ts De — je zeffs 3an 
belden HE en 

faemes beent “md bol fch2ikg naar Daanen ; Lan — nl (helf naar 
ni geveuns⸗ — — — 

— — mijn’ traan jan geveinsdlüſt neêrmebaonen: 
46 Deembe — 
sin bethalten/ / VT ET 7 
Snoebebüen  Vij Gielen neêrs zij ſidderden ban fch2ik 
getfittert ut BA 
bare floaten. —— En 

An burn en  flot/ ap ieder oogenhlik. 
rm —— 

De BEEr 
HE feeft / en⸗ 
be gefooft 3tt 

mijnes ry Zoo leeft He BEER; mijn ratijteen 



Pfalm 18 

t”_,berBoogt zu 
de Godt mjns 

beni: 
48 De Godt) 

die my belkoe 
mene weake 
geeft / ende de 

ij die mij volſtomen weraalt alt verſchaft / En bokken onder 
— m Bengt : 

Die mij Lerloft uit ming bervalnerg 40 Die ur ge NE On EE en 
ee eet == mijne vnan⸗ 

handen; Die mij be verhoogt⸗ mijm vijand 5 
—— de gene 

tegen ni 

flaat banden: Ha/ Bij berhoogt _opfraen / an 
- xeceddet my Gan 

2 — — —— —— 

mij haten al — Daar G'op gewers. 

ben traan Van roem en eer mij, fteit. 
— —— 

15 u [_n Heen! zal ikt U eer Gez EREA van 

— me — 

fuijzens bendom uw’ naam tenderen: 
— ende utucn 

ede HOON DER 

Iet pſalmgezang /ſamſmaen; 
eerbiedig prjzen 

—— — st Wh sr Diede Daar ’t Ee Don wordt geraakt. Dj Sofon 
fijns Ronings 

— — — groot maeckt / 

mn het Geit zjné Roninge gröot ende poeders 
— tierenheut 

Boet aen ſjnen 
Gefalfden / 

David enz ee sE De 
— = zaet / tot in 

Sezalfden fcheuken 3 j eeutuigtent. 

“zjn naftraoft eeuwig Denken. 
Selebeke 

Ere ED E XIX Ps AL M. Pſalm 19. 

1 Een Pfalm 
WakLids / voor 

er⸗ 

HS et boeten De Pertelt/ met _fanameetes. 
* Kk 0.2 blij⸗ 



et SE re eld aante Air at ek ni ed ni — dend we n\n vat ik | et ef ke hes” Me Ma 

— 
PSALM 19. 

ee 28 Pſalm 19. SE 
———— —— 

es El 
on De Hie Elden manä/ Gabi eer en bek 
Godts eere / 

oe hee De Gelbze lucht ent ztuerk Derkondigen 
honbigt ſjner — 
Ganden werck, en nn 
3 De baai ziju, uerik/ En mijzen zijn beleid. Duk 

aen den dagh 
— Sarie 

iglick fp2 ES DE ee re RE 

uit; loale bj Dan/, Cat roem ban 
nacht aen de — ZZ 

nacht toont — — — 

etenfchap. Godt mezan/ Zijn wönderen verhaalen: 

Duz fueet ong nacht bij nacht, Zijn ante- 

arentde magt En wözheid af te maalen. 

en o Poe gadbeljk en ſchoon Luidt deze hee 
ge woordeñ 

me meltaau ! Vaar ik geen fpzaalt/ of an2; 
niet zn worde 

Oaar ik meen voſt bekend/ Dat/ zelfk 
gehoort. 

tot wereit end Der heemlen flem 

— — niet hoogt, Mun evenredigheid Heeft 

fide —— 
beúarerenes zij 300 wijd úb berfpeein/ ia/ Pun rede linkt 
nen aen? t eyn⸗ En 
de det wereſt; — — ET en 

De bee ten 300 Krachtig / Dat zal / wat daard 
te geftelt voor 

be lome.  Betmomut/ Wet merk venk Srheppert 

toont / Zoo nunftejk elf almantig. 
— —— — 

3 God Heeft Haa? tgroote cht Pe 

J _“zan/ een tent gefticht/ Wan aar 3/ 

GEE mt blinkend Éleed/ Én met een blj gez 
{nat 



uit zjn flaapzaal treedt. Pik veolijk / rl hg een 
SE — Hd 

al een helb/ Die in t heftembe veld Zijn Pie ue —— — is ban 
ende des 

——— ende 
haer omme⸗ 
ſoop tot aen DE 
eynden deſſel⸗ 

buur en baart Doet et Blijkens: 2 —J ij Deelt 

Gaar’ zwaai en ſpoor Den ganschen b hemel _— ken 5 ende 
| 

== niets is bete 

Ì booi: Wiett Kan haar’ gloed ontwüjſten. Deen” 

| PAUZE. 
* — — 
En 
4 Des Deenen let et nochtans Perfpeeidt 5, De 

is volmaeckt / 

volmaakter glaná/ VDewl zij zj ’t Dart, sie: bee 

bekeert: ’t Ai Gadé getuigenië /_ hrs Dat — 

—— 
— ent gevende. 

feert. Wat — abe hebel ong Ver ogen 
45 AG Se or es: (7 2* 

recht / verblü⸗ 
dende het Here 
te: het gebodt 
bes BEE 

geen Fimaat gebaagen: Zijn tuil uil / ie Ar Belie 
tende de oo⸗ 

t hart verheugt mt) zuiverheid pj Se 

toont aug ’t hei recht / Én Kan 

Beuges Verlicht de Huijter’ oogen. EAS 

F De hi eeſe 

s BEE 
— REN 

een ſonten Wan Geil/ dat naait bergaat. ——— 
— * tmigbent; de 

chten Des 
BEEREN 

5 Dek Deenen berek ik rein; sins Zi apent — 

EE En md 

Zijn bierige leer verſpreidt Een ftraal — 

3 — C4 | van 
> 

* 3— Ea 



— nk PR Oo AK ee at ee 4 JT or ®, * hd, Bride ER 

PSAE 08 
Pfàlm 19. en — — 

zijn boaschent) van billijkheid /. Paar 3 3’ all? onwaarheid 
tfamen fijn 
rechtveer⸗ — 

— Haat, Dik t — — meerder waard, 
—— — En 
ban are Oan 't fjnite Koud op aard ; Niets fan 
foeter dan hes Ei — 

HO Daar’ plank ——— 

Geilzaam zoet/ Cat ftreeling ban ’t 

nemoen/ Den honin Ver te haben. 

Oo «6 Ouf rijn ik ban mijn’ pliat/ © Goû! 
Fnecht door — 

ee HL. bericht. Wat ik ’t bonzuitsicht 

en han 
dien is — — 
faon. 

te foud RE re e ten foon, u, Paar / A Beer / wie wie if De man/ 
gen verſtaen? 

emoe MR Dief ap ’t naautukeurinit/ Han Zin 
gen Ke 
ingen}. 

EN 

Bean ban aalingen daorgranden? & T 
— — SE 
‘t hoogſte moed! Wafch / reinig min 

_ gemoed Pan mju 1 herboggen zanden, 

dt * TE DE ma 

eneen Wekrhaud ä Deer! win’ knecht / Dat 
oock te rugge 

— Di zu Hart niet Gerht’ an diuaaze 
niet — mit 
eet 5 — Tar — — 

—— Gobaarbij: Beerfcht die in mij niet 
2 

ren van Tee eee. 

meer / Dan teef ik tat um eer / Pan 
groo⸗ 



—* PSALM 19. 20. 57 
— — — — Pfalm 19, 

rraate zanden n Uzi. Laat U mijn tonu gote overe ⸗ 
— —— — — —— — ne WED J 

— — — * 
IS act de 
san  kedenen mijns 

monts / ende 
Zde obverdenc⸗ 

— — — 
EER) beren inel= 

bebaeglijk 
EL 51 boo? uu 

acngefichte 

en mand / En 'é harten diep piepen grond 

die mj verblüdt / Wijn rots en — ———— 
— mijn rotzſteen 

* zie Ende mijn bere 

zijt! Dan hek ikk niets te — loſſer. 
A 

EE AA PS. Art Me Pfalm 20. 

1 Een Dfalnt 

at am uw klaagt de je hemel Ed B 
———— — — — ſangmeeſter. 

— — 2 De DELE: 

Pat zich De de HEER antbètiit ! Des De Gat lan we berhoore 
—— — —— — — — zh ín dert daat 

EENS det Wenaeulut- 

hater Jakſtob Ei in een hoog he ur Gent; —* 
— Godts 

cobs fette u in 

trek! Wij doe in Eee En een hoogt 

Pir uive hulpe uit 
— het heulig⸗ 

— — — et 

eu ie fchzaanen/ & Zijn’ zegen neberbaalen | wit Zion. 

4 Bn gebenee 5 uit uw offer edenken ! De he pe aller utver > Di Ì A if ſpiz' ui —— he ſpijs — offeren / 
— Ende make wiu 
beand⸗ offer ‘ot 
— aſche/ Sela! 

5 Hu geve u 
nae uu berte / 
ende vervuſſe 

Tallen uiven 
_ taet. 

— 

Zijn gunt be — naar uw vberlan— 

gen/ Af fat aj moogt beraaden! — 
mt C 5 3 Dan 
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58 PSALM ao. 
Pfalm 20. — 

it F 2e — 3 Dan n 3al ’t gejwich ten hemel baingen; 

Enden E 
optekenin Oan zullen zullen ti Gabi rè eër/ Gij opgeftao- 

— 
— Eee 
* begeer⸗ 

7 Unu uuit de heen ! É Weet nu / dat Gok _ 
dt ick/ d 
t DE 

[fz 
— 

—— gezalfden Koning Geen — ant? 
at hem — 

—2 — VL — — en — 

— heetten; Want God zal/ uit zjn he hemel: 

Dre bergi 
bant gal nt jn > wdd — ſterken og 1 zin (meeten. 

Heden. E S 
e Deſe [ver- 

melden] kan — 

wagens / ende 
die van aijn — 

den; maer 
u — 
den Lan d 

natnt hed 
EE B S 

onſes Godts. 
en 

—— Fehoudt: Zij zijn geſtromd / ter neêr ges 

ie En e 
gp sit Geet ftaaten/ Pan moed teraufd en t Frachten ; 

— geble⸗ 

ken gaandelg/ zingen : Wim’ wenſch bere 

Paar Wwij/ luĳ Beütien *t heil genaoten/ — 

Waarop ons Gad Deed D wachten. 

ee, E Beau / u DEE » uit iT Bijftand : zen 

BE en | 
tent dage onfes den / n/ WVerlok &/ hefvaar / gerfchdon: Sh 
roepens. 

Die Koning heo2/ alt w' in ellenden 

Aanbidden voor zijn’ troon. 
* — 
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BEDE XXI Ps ALM 

——5 — —— 

Öm uw geducht vermogen; 

O Deen: De Ì Be Woning is verheugd 

Uu Heil 

59 

ei 

zweeft hem Loor Doane : En met tuat 

blijde zieten2eund Zal hij / Haag 2 al uw 

baên Vertukt / ten reie gaan. 
— — 

— — 

Wat hj U fmeekt’ uit ’# harten grond/ 

doen antbangèn; Oak he 

n al zijn rein Verlangen Debt Bij hem 

bt Gij ù’ uite 

fu2aalt ban zijn mond Al tat bi Geeft 

hegeerù / Betweigerd / noch geweerd. 

3 Gij/ die hem gunſtig helt geren/ Zit 

 haaggekamen 5 

hem/ met olle  ftroamen A Pan zemen / 
. — — SES hooft Yett on 

Dak hebt it Bi hem op ls 

Haaf mezet/ Dem/ die op U betrouwt/ 

Etn fraon ban t finite naud. 

hem — — zn de dagen he m 
ver⸗ 

Pſalm 21. 

r Een) ral 
Dakidá/ Hoog 

— den Opper: 
Sſangmeeſter. 

2O REE 
Eef be [tor 
ning is tete 

— Blijbt eter 
uive fterchte 

== ende Hee ſeer 
is hu verheugt 
over wiu hel 2 

3 Gn hebt 
hem fijng bere 
ten wenſch ge⸗ 
geven; ende 
B mt satie 
fijner ok 
en hebt gu niet 

geleer) 
Sea! 

4 Want on 
Romt Gem 
goo? met ſege⸗ 
ningen gan ’ 
goede; op fijn 

eene Eroone 
ban fijnen — 
goude. 
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Pfalm zr. 

gen) eeutuig bermeêrù 5 Zaan Teelt à De Dalt altoos; 
toog. 

zoa leeft hij eindelaag ! 

6 G2 is 
4 , „Ir 

ee Se reen (IAN ie SOEREN 
ulu bent; ma —— 

leterme “Dour t Geil aan Den Teen | Dar 
hebt gr hem 
toegeuoegt. 

is roem gereezen / © albermaaz 

— Belt Bij dien VPazft terein! 

7 Wantan_ Ó Ee, Gj zuit/ all’ eeuwen Hoaz/ 
fett hem [tor] 
—— in 

un genaenche. cen” — B melkt Dim 
— — — — — — — — — 

ap Get ſpoor Oer beeunde/ hj Het 

_ fiche Wan t padljfk aangezicht. 

7 0 ES 
—— eeuwig — Tiu goedheid / 
Boe bre alle = 

ethaan en nooit volpreezen / Duldt niet/ dat 
eeen. 

aait wanttlen zou: Peen / d' Allerhoog⸗ 

fte zat Wem Hoeden Laar den Lal. 
PAUZE, 

PA afk gd ot fterke Gant zal onbertoarit — Ï 
utr 



Pfalm 21. 

{ yyonden vin⸗ 
den: uive 
——— 

èn Gerfinden; Wu rechtehand al KEEN 
nde and 

flaan WMeu/ die uw rk TEE ik 

g Dan doet wim toazuig aangezicht Den/ Mi Sp, ier 
eenen vneri⸗ 
gen open tet 

de en oben/ raoken/ Daar t BHeetfte tj uives 

| 
— * —— 

i ontftooktn; Dan Wwaoedt/ in’sHEEr De EERE 
—— —— — ſalſe in fijnen 

zn ee — — Stooꝛn verſlin⸗ 

Aſtrafgericht ⸗ De glaed/ die Gen — — 
eeren. 

berteert/ Iet Liam op bam germeêrd. — 

ro De beuchten ban hun hutuljksben Zult — 
Et der actde 

: — PC verd d 
Bij Lan daard berderben/ En doen Dao? paer saet — 

de kinderen 

Cot Dat men taat men” 
= — 

zoeft af lett’/ Geen nakrooft meer he— 

freurt / Dat hunnen Hood, betreurt. 

zr Want tegen U Heeft dit geflacht — 
fents fi Bebe 

ee 
Ï 

Een godloos kwaad d beſlooten; > En / en te fee 
— — 

met zijn bondgenaaten /_&en frhan- Ben (db) fallen 

gen 

Beljke baan bedacht; Doch al dat lij 

tig woen Zal feed nach Ginder doen. 
Ù 7 re Want 
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Pfalm zr. 

Want ETE? — 
sE Want uw alziend en en _toagnig DO 

tot een fuit / ene 
mette De Zal hen ten boeltwit zetten; Gij uit sen fuit ou op _— 5 9 13 
Bact aengee 
Den toeſeg⸗ 

uw pijlen wetten/ En doen ze/ — 

uw’ ftaalen baan/ Cot hun berderf 

gericht / Hün vliegen in ’t gezicht. 

14 Derhoogt 1 EE! F “pee 13 Perthaon/ ou Heer! ui’ naam en 
in uwe ſterck⸗ ed nn S 

ſGailen ee — 
Gmifingensende kracht; Yaa zal ons vroſjſt zingen Ooa: 
uwe macht 
met pfalmen 

loden. tucht en malen Deingen : Zaa wordt uiu 

heerfchannij en magt Door oné/ nau 

eeutuen lang/ Geloofd met pfalmgezann. 

Pfalm 22. De XXII. Psammn 

gapen [VT — * en — 
Deen ĳn God! mijn God! Waarom berlaat 

OO — 
Bafiejacpar. Ge mij / En reùt mij niet/ t terwijl ik 3maen 
— / lin — —— — —— —— — 

— ſtig En Geuilent ſtlaag ín Dd’ angften / 

heere stine et n — Ld r”29 | …… * ban mince die ikt lij'/ Dus fel geſſaagen? ’t Zijt / mijn 
Berloffinge —* 

rocpe bes 
— maer 

en ant⸗ — 
—— met; 
ende de 

ick en hebbe 
geeue 

2 ft Ere 
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PSALM 22. 63 
eef MPfalm 22. 
— — — — 

To Mt nachtané/ Bj/ Gj zijt heilin/ 4 Don or 

Ne 
oonenbe 

eer/ En hebt uu Guik/ den zetel uiver lofangen ae 
— raẽels. 

er yWw lof klinkt cer. 
k en en

 

5 Opu hehe 
op Heer/ An aunft boen bouwen: Op „5, She ue 

Sders Hete 
— — trout Oi 

U fand vaſt ber vaderen Hetrautuen : Gij vevden bere 
zen troulut / ende 

— — — GN hebtſe unt⸗ 

zaagt hen aans Gij hebt / Wanneer zin BD. 

nooben Cat U am Buig / vertrouwend / 

DE aen 
pen ere 

Ld 

3 U fmeekten 
SS 6 — 
zó / van menſchenhulp ont oe de 

Gloat/ @n zijn meren; zij Gebben in hunn obese 

— ende en zijn 

naad Op Uvertrouwd; ban fchaamte nim⸗ — act 
nn en — 

mee € e 

— — — 
me * — — * 

rn ——— Ee 
— 

— ick 
mer voon, Pa hun gebeden. Maar ik / SA A 

de 

Ben een worm / ban elft vertreeden; Een fmact van 
menfchen / en⸗ 

— 
de veracht van 

worm / geen mans Een ſpot en fmaad Lan ben volcke. 

Ene Ant) ZE: 

Sm EEE uut / fn ſi 

Ben fchubt ben Hop/ men ſteent be lip mij ccccetz⸗ 
| toe. | 
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Pſalm 22. 

—————— toe. Daar if t gebed tat God herftantuend 
DEERE gee ES 8 
wentelt / dat 
Bi bent Dr Dae / Moet ik non Baorent 55 > Dat _Gad/ 

Bu ed dende 
Í Ï 4 * ——— —— 

— „ap wien bj fteunt/ hem vunſtig voren 

…Derieen’"/ hem reùd’; Dat Hie nu t huig 

», DAE —— hem / in wien Hij heeft 

zün' tuft genoamen/ An ruimte ett 

eer 5 Gij immers / Deer / Bij zút het / doo uien? 
die mn nt den 

uwterogen: Mant Áft uit ben huik — oomen: „mamt Sf: Ee doen Gertrou * 
7 len/ zijnde. hant Nan ’É maederg borſt Lertraututr” ik aen mijner 5 2 2E moeder bor⸗ 

—— ſten op u ten AH wiu kracht Pan ganſcher harte. Zij wierp 
ick geluoepen 
han be baer⸗ 
moeder af 5 
ban den bunckt 
mijner moeder 
aen zijt an 

mijn Godt. anbehzeesd : 

mij reedt ap U/ in baareng fmarte Ganich 

kk Pant naauwmljke ’t licht i: ‘ft Aan ijſts h 

aanfchoutven/ ÒÔf Bij/ Bij zút/ a — 

han min ju vertrouwen! Ahin En Go geweeſt. 

12 So weeſt Wees ban mijn butp; hou houd U niet bert 
— bt ber ET EE eN — ee 
m Ee 

— en 5 as —— 3 =S belge. bei — — > A Beh Luiten U/ daar ik 

zoa fitter ij Geen Buig te wachten. Een 
⸗ — — — —ñ — — 

ftievenBeie uit Baan fer tan — 
ten 

*— 



___fmertlijkt halt ee tijden Boor mijn gemoet ! 

J | ended 

Plalm 22. 

— / Cu fi ES
S 

en /En fel vertuaed / Omringt maan „rs, Dele bare 

— — — 

rcahcbben un 

fterc e= 

Pijn in Gad / Dae 3tua — ar hoe ren} ban War 
fan hebben my 
omringt. 

alte zijden : 

z Zij rukken aau/ met apnefperden mond/ gen nne 
mont * 

== mi o els 
: Ì 

Beijk een feeutum/ al bzrüllend in het rond: get — een 
ende B2ullende 

AR bloei daar Heen alt waatren ap Den Pe Sen ven 
fg — 

ater / ende 

geoud / Die zich berfpzeiden. ‚ aPĳjn been” are hinde 
⸗ 

Wbeenderen 

En — — Dedden fl 
an een ge⸗ 

Heen zijn in mij ban een gefcheiden. Ô_ fheumenis 5 
== mijn heete is 

5 i 3 * alg wãs / ’t is 

‚ Hoodljk uur! Wat Gitte doet mij j Gans gepmoiten in 
midden mijns 
ingeluants, 

gen! aijn hart ie eelt / en (melt in Wins 

petmanden/ NIE waſch Lao? ' buur. 

Ei PA UZ Es 
— 

8 aijn Kracht if/ al een fcherf/ ban fan Ee bere 

— — 40 : 

beroofd; Pijn tonn Rleeft in mijn’ mand / Be mijne tonge 
> ST

 — — xKleefſt aen mijn 
ne
 — 

— — — — — —— — — 
—— Sgehemeite; 

Baoz dozft gekloofd; Gij zuit eerlangen mij / Lind — 
es doots. 

* — — 17 Want 

bukken : ant han — zie %& honden Perm omen 
—— — — gelt / eene Ger 

—— gaderinge der 

famenrukken. Cen muitgefpan Heeft mij Boosdoenders 

ter prooi Gerkooren/ APijn banden en — den ende nd 
| oe⸗ 



Pfalm 22. 

baeten doer⸗ voeten doen toagbagren / Zuna el het an 

19 Me mie Min Heendeen Kan ût tellen een Loo? 
ne beenderen anges meen 
foud’ ick Konz 

hoen ten: Dùn Goof gezicht befchoutut dit, 
— ſu ſien op 
mu, 

tuel te beeên: ontzien zich niet/ om 
Demen —— 
EE EES ODE EE SN EET 

— —— — — — 

met min tenenheên Dunn’ geeſt te ſtree 

— * len / En — 3 ich nijn kleedzen te ver— 

deren ont * 8 

ben /ende wer⸗ 
gen bet lot 
oer mijn ges 

waet. 
geen ſpel verdrieten; Zij werpen ’t lot/ 

wat ieder zal genieten, Van mijn gewaad. 

— 8 IO Maar Gĳj/ o Heer! tot tien mijn 
weeft niet here 

fischer paer ziel zich Heert; Sta niet ban ber/ mijn 
ed MNT FEES — 

ade God / die ’t al af regeert; 
—— 

arl Daalt 1 il — 

— bee ter hulp; ft word berteerh Doa al tel 
bonts. - * — — 

lenden: Ked mijne ziel han ’t zwaard 

Dier booze henden / Die fchaikklijk tuoên; 

Ui! ren Haar uit Bun Ganden/ Daar 

zeenzaam Bucht t geweld Hel GHondê/ 

— wiens tanden Waar ſiddeen Haen. 
mg unt des 

mul ende IT Verlof mij ban den feeutu/ bie Moeht 
| en 
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\ Pfalm 22. 

en tiert 5 — mij / Deer) w en red mij mi, ij verden 

| Een ber eerie 

ban ’t gediert / Dat / fterit ban Gaa2p/ vane —* 

dam mij henen zwiert; fect; AP í ftaat naar 't lez 

— —e 

gen: Dan wordt uw naam dad, Dan mij met 23 So falich 
—— — — — uwen naem 

en en — — — — — Mijnen h2oee 

raem bertje ven ; Hi Zal üwen laf Müijn' — en den 

ne ben bee Wien 

Rt — — in uw huis bij al u p2ijfen. geren Bertellen 3 

mijn medgezelien / Dau 1 prijzens ſtof. 

3, PAUZE. 

beeft) nij allen weúft ben net beeke 
ef Viet | ae 

„Beer; Dat Lakobg zaad zijn grooten geet Kacods/ 

TE erin 

naam bereer’: Outzie Hem tach / a Gsraël! ae 

en Teer Dertrautmend wachten. Wie mj, * zen Bu 
pj nachte 

„weracht 7 Gan tuau mij niet werachten/ berdanehtnge 
=E deg verdeuch⸗ 

Pach oor nach vog Pan mijn berdpulte tE AR 
ZE osgen mar 

ing (enden; Paar heeft herljao2d / anr he beeft ge IE bie 
=H 

— tot hem riep. 

ra Gij/ die Bod 

— 
J 26 Pan u ſal 
— lof zijn / 

ee . ki 
: 

n 3 

1/ W Í | — ich mijn 
En/ wat iſt Beloofd” in t t Geeft Re — 

en ín tegen 

‘baar 7 Betaal iſt/ au et heilig antal 
taat / —5 



Pfalm 22. 

wooden taar/ Bij die U toeezen: ’t Zachtmoe- 
Gem vbreeſen. 

⸗ 

Hin big he half zaf zal tikt berzabiat ! eeen) Cen 
noe 

herfabiat {uo2e * 

——— ME geleid. Die Gab zackt/ zal Dem 
veijfen / bie 

ben feel: poúsen. on Tees’ uiu Hart/ Door he — 
ſal in eruwig⸗ 
heyt ſeven. 

28 All ⸗ ——— HEEN he Ëerlann gedenkt hen het teevee 

—— — — 
et tot den ‘ranù: @ aaft Wendt het zir 5 tot Got smet 

DEELGE bee id; Haalt enbt het zich Á 
Keeten ; ende en 5 
alie gelachen — en mond; En/ waar men voit — 
ſullen boor uw 
aengeſi ichte 
aenbidden. 

29 VPant het 
Gtaninckrijche 
ik deg rg 
Ren; nac 
út Beericht 
onder de Dei 
Denen. 

fte heidnen ET Esen bekeerd. 

eve 15 Wie het if eet/ en Fnielt boor Gerelé 
fen eten/ ende 

bieimtfor Weers Wie ’t ffof Getvaant/ Gukt mede 
nederdaïen — — 
ſullen boor fijn NE — 

eere; vboor hem neêr ; En wie zijn ziel hij te 
ME zie Bt lea 5 — — bennieten ven nu niet meer Heeft Kunnen Gouden, 
Ran Gouden. 

gege Det booome zaaf ban die op Gaù betrauin: 
nen 5 ’fal ben 

Ben Zal/ door ziju Kedde * dienen; 
voorz 



Pfaim 22, 

“paar Hem lecben; Det zal ben reen· Waz. 
ben Cot in 

toten aangerchsechen/ An *t nagertacht, OM 

16 Zij Ramen aan-/ daag madlijk Licht gee Bren, 
ende fi gee 

ik/ Ôm *t nakraalt/ bat ben Deer _ berkonbigen 
den Loïche / 

— bat geboren 

uazdt toeberetät / Ce melden ’t heil ban — 
cert. 

De XXII. PSALMN. Pfalm 23. ij | 

A 

D e God oes Heils tuil mij ten herder Dude ve 
BEEKE is 

meezen: A Bet geen nebzelk/ Uheb geen men jl mes 

gebaar te Weeezen. Dj zal mij zacht/ in Ar —— 

ben: ip ber 

tieffelijke meiden / Nan d'oeberk Han zeer ME facen ie 
— 

ſtille waatren / leiden. Dj fterkt mijn „ghehe mijne 
u 

iel/ vicht/ u nr pan rgerechtio⸗ 3 it am zijn’ naam/ mijn treden Bene om fijns 
naems tuitie. ne ee en 

Au ’t effen ſpoor ban zijn — 

2 Yi bees niet/ neen; ſchoon ik dao? 4 ME 
der ſchaduwe 

duiſtre balen /_ An — — Sen ate orn 

mijn 



hoe leveng; en 

f ene maar volgt mij al mijn — Zoo dat 

BEEREN 
* 

—— 7 

denate vanda ik in het heilig huik dek HEEREN, Een 
gen. 

70 —P M #o3. — 8 
Pſalm 23. Eb 

Erste “min stel/ en richt / in mededaogen De 
boog — Een 
€ C Ed 

Bermijnete tafel aan/ Loa? miner Gaatren oogen. 
genpartije 
ders ; SR a 

Da emee 3 Gij zaïft mijn hoofd Gij doet mijn Blijde 
olie / ————— 
Ket! Ar⸗ * * 

vioegente. ſchap groeien / En ban uw teil mijn be⸗ 

6 Summers er oerblaeien. Det zalig gaed/ mij door 
n % en 

— — de = 
tweldadighent 
volgen alie — 
dagen mijns 

Blijven in 

fange reele ban bagen/ Gijt berkeeren. 

PCalm: 24. De XXIV. Ps 
nennen — — 

—4 Id'aard en alles wat zij geeft 
gerde is des 
BEELE L/ 
miggabers Ee af _juat zich bewe at.en Ïeeft / 

de bie bact in Zijn ’t tuettig eigendom hel DEEREN. 

EN oe — heeft 39 in haaren achtentitand / 

jen De — angemeeten zeen gegrond / Dao 
ro leg de ri⸗ 

ſneeden met rivier en meiren. 

ziet 2 Wie Klimt ben ern dek Heenen 
Klimmen en — — Ben ergg bes SE — — 

Ee tied J au 3 17 Wie zal bien noönetuijben tan / 
ent tn 

——— Vooꝛ — nog van Sions God / vbetree⸗ 
Er gen 2 



Eik PSALM of. * 
⁊ es Pfalm 24, 

hen? De man/ Die/ rein ban Harten 4 so gern 
3 —— ſunver 

hanb/ Zich niet aan ijdelheid verpandt / En bne sl, 
— miet op en heft 

E bedzan wieent in zijn — n. — nu geen vedrog MEE ) El Beerta 
flweert. 
5 Die fal ben 

ſegen ontfane 

ende gerech⸗ 
— tighent Han 

den Godt ſjns 

oe — — —— — Pan 

TS ri x4 
É Takak dirnt zaam neflacht / TOat EE Gend: * 

Sgener die nae dr 

naar god traant 13 zijn Wet et hetracht / bie ulu aenge 
— Û ic gb foechen/ 

F En zocht zĳn “aantchi met berlangen. —9— at 

4 Verhoogt / a poorten! nu den Baans 366 
gt poo2ten / 

—trende verheft 
u Riüijſt/ ———— deuren! ee —— 

— / getuelbig i — — 

Perhaant/ a poorten! nu den haan; — 

ST S E gu poozten / fa 

Bijt / eeuwne beuren ! rift omhaons Pernin 
5 — — — 

Op dat ow uiu’ Koning manat ontbangen. eren one 
Io 

defe Toe bu / 

Wie ik die RR zun oe zaa graat in fracht > z zee cer 
N 

* 
od 4 



| Pfalm] Dar 

kend 

Gedenckt / 
DEERE/ 

Pralm 24. 

GEERTE bet 
gerela 

ie is De Loe 
ningh der ee⸗ 
ven / Seia! Dem eeren J— met —— 

Pfalm “25. D_ B XN Verd SAL M. 

1 [Een 

—— ——r — — — — — gu 

het tine _Û fchaamt” en (mat. Dat: Dat mijn bjand naait 

bragden ; Wat — — — — — 
mijne btane van vreugd Om mij onfpzing : die U lache 
den niet Gan 
vreugde op: gn 

— ober ten Dekt naait ſchaamt'/ maar Me De 
3 Gimel. 

cfaf alle bie u 
—— deugd SZonder vorzaak / ſtout verachten. 
en futen niet — 
— 
vordẽn ln de dS ye í B 7 3 
fuïfen des” 2 DEER / aí: maak mij ue wegen /⸗ 
ſchaemt wor⸗ 

die — —— — 
troufwiooëtiek Ooa uw Wooden Geeſt/ bebend; Leer 
handelen ſon⸗ — 

e — — — — — 
4 Daleth. . mi ae Die zijn nelegen/ En w — 976 zjn velegen Én waar Heen 

maeckt mu 
ue legen 
Bekent; ſeert 
mu uive paz 

u. 

TEN — waarheid; ſeer Vin mij uiu tet Hee 

uwe — 

—— trachten: ant Bj zt mijn Beil/ a 

NE — 
bach en de Deer! Kk Blijf U al den dan vermachten. 
gan n 

dagh. erik sn 2 RIE EN — — 
rin. 3 Denk aan 't baderljk ENE / 

G' uiu treden fendt: > eid mj in ui 

werden Peer) aarop ik biddend pleit : in 
an⸗ 

kJ 



Pfalm 25. 

ende ulver 
doedertieren⸗ 

—— ban reutuigheid. Sla be zanden nim- Se 
et Cs 

— niet 

mer gaê/ Die mijn jannbeid heeft Le- — ene 
ent / noch 

Deechen 3 Denkt aan- mij tach in mena / u 
== Rebencht mjs 

—— * — her nae ube 

Om uw goedheid eer te geeven. — 

Ee — — — —— bent luille 
gDeeren goedheid Hent aren paar bee 

% E F * ——— 
Ten 3 God ik recht /-ù — Dui zal Bij doo? Be een * 

— —* jk 

Onderluijzing hen/ ù die Divaalen/ Wens  dertwijfen in 
— — — — vden begh. 

od. Dy ſal gen in het recite {paar : 2: Dj zal feiden — ei —— 
— dige legden 

t zacht memoen An het effen vecht De Mers 

— nen wegh 

Heeren: Wie Hem nerdrig Salt te boet teen 

Mal Lan Wem zijn wegen leeren. 

PAUZE. 
zé 

z Koutre vaedhein/ Hefbeltonrben / Waarz 
ro Caph. Al⸗ 

af |t biben beg 
hein, zĳn des Deenen paên Wun/ die „em goet 

rendent / ende 
— maerbent 5 

_3ĳjn herkond en adhd / Uik hun —— 
== bent ende fije 

ne getunger 
uwen nifjen üciuae 

ten 
zr Lamed. 

Ì A Haf z Em ufucs naam tev eer / Al ik euveldaen ver Aems mite, 
3 EERE fo 

bergeeft mijz 
ne ongerech⸗ 

ſchatten / gadeſtaan. Dil mij / 

geeen 5 a heb — Uo Heer! 
D "vaar 



P ScAals:M. nons 
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Pſalm 25. 

tights, leeg Zaar en area misdeeeven. 

Ze Os e beeft luſt Den Deen te Woeezen / 
man — — 

— ——— — — en eeuwig goed Gad zal 
— 

U = * — en 

—* gillen) zelf ziju Leidáman weezen; Weeren/ hoe 
te tiel, Te 
ne EN hij wandlen moet: 't Goed/ dat nim— 
vernachten in == 
goede: ende Te ———— —— 

fin saetfafde mermeer vergaat Zal hij ongeſtocrd 
hen. 

verwerven;/ En zjn madnebheiligt zaad 

Zal t ue: gezegend aardrijſt erven. 

14 Samech. 7 Gods berhoa nen” omgang Minden Zie: 
De verbor⸗ 

Dn Ee DEES fen/ daar zijn vrees ín waont; ’t Heitge 
ne Die Bem 
vreeſen; ende + 
fijn — heim wordt aan zjn einden / Naar zijn 
beßent te ma⸗ — 

OEE beeêherhand / getoond, ®° aagen houdt — 
Mijne —— 

op Be, mijn ft gemoet Oplmaarhe/ am ap Gaf 
vant Gu faï en ° A 
wee te letten s Dij/ die traum is / zal mijn’ 
untvoeren. = 

— — —— — 

voet Voeren uit ber hoazen netten. 

16Pe. Wendt 8 Zie op mij in qunſt Lan Hovens Werd 

sit mu genas — — — — — 

benee Mij tach menabin/ Beer: Eenzaam hen 
faem ende — — 

bene. ik en berfchooten/ Aa deeſende beukt 
—— TNT — ER — 

venbebe mij neêr. 'it Poep U aan in angſt en 
ſmart 



ee en Pfalm 25. 

fmart 5 Duizend za2men ; Ouizend booben * haer tijt 
geſtrekt; 

S bart my unt 
mijne nooden. 

Vilmellen mijn angftvallig Hart : Parr 

mij uit mijn’ anuft en nooden. 

9 Sla úp mijn ellenden D'aagen 3 Zie „18 Refch. 
— Aenſiet mijne 

—— — — —,celende ende 

mijn moeite/ mijn verdriet; eem mijn Mine moeite; 
ech alie mij 
ne fonden. 

zanden / wit meÊêdaagen / Gunſtig wen / 

gedenk die niet. Zie mijn haateri/ daat ro Rete. 
— — Aenſiet mijne 

— 2* F bijanden / t getal Daft bermeert ban die mij bloe- Want u ber 
— — —— * 

ſten; Cn die rusteloos mijn' val / Deet eenen Wiebel 

en fuebelmoedin/ zacken. 

| RE sin ro Bae mijn ziel/ en reù 3’ uit naaden ; ——— 
— — ne ziele; ende 

APaalt mij niet beſchaamd / o Deer! Fre 

ze — — CST erm € 

Want ik Kom tot U geblooden: Laat ich Getrouw 
— — — — — op U. 

ee EP 

b'aprechthein meer en meer/ Alet de ——— 
vromigheut 
mu behoeden; 

vroomheid / mij behoen; K Vacht op U tant le bez” 
— — achtꝰ u. 

Ti ' , z 22 © Gobdt in mjn ellenden. Laat uw u Gand in te ror ns 
uut alle fijne 

ed ú s 

Benfpoên fáraël berloëfing zenden. am 
3 Pfalm 26. DEE XXVI. P sar ms: [Een Palm] 

O Davids. Boer 

| Deer | dae Bij mij recht 5 É beeke 
J D a 
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Pfalm 26. 

en wandel alá uw echt / En bind mijn 

apvechtig= 
— 

ende ick 
— uſt in uw gebod. Ak blijf an Wi fetrous 
en h ⸗ 

RE / ich e 

— nance wens Oy Ä/ mj mijn ratáiteen / een/ Hauwen: 

Ak zal niet anilen / groote Gad. 

> Proeft E zet 2Bepꝛoef bꝛ297 ant amtjaag / 1/7 in 

Be verſoeckt 

mg set ME Gart/ dat: boo, uw aan / — ds 
de mijn Hette. — — — —— — 

Iteedẽ open fag. fag. Oaorzackt mij; toets 

mijn ga gamen; % ; Oanzgrond al alm mn berlanz 

— — 

gschertierene 

beurt if voor 
mijne oogen 5 
ende Íct wan⸗ 
reden EE 
gaerhe — 

— EL — — ban Gaudel/ 

Daar ’É in uw taarheid andel / ALijn 
—— 

fchzehen naar uu tet gericht. 

4 Ach en fitte 2 Ì 1 HApPihei F 
beenie 4 Dj / Die / bat — /_&en fpao? 
lieden; ende 
niet Bedechte 
lieden en gae 
ick niet om. 

loos teken feit / De Wordt met mijn vriend⸗ 

ré/ bie 
Z 

ſchap niet — En uhlare 

eilinlijk k bedekken / “hun bekken Schjnb 

Zijn Lan mit emgand ui ver peter. 
5 — 



en - 
en * Pfalin 26, 

ts Ach hate de 
— vbergaderinge 

nn — dtp d 

ban Het ſtwaad / Bij Sien it mijnen be, — el 
niet 

boet niet zet. Ak zit lij meen madlao- 

zen ’#Ontluijlt de plaatf der voozen. 

Yaa mara ik niet baar hen befmet. 
PK-U-ZE. 

ee EE EE — fr ame 6 eh waſcche 6 Ait wafch / aan U berpand / Ju ONES nge barbet 
— — — in onſchut; 

— — == Cnbe ick gae 

ſchuld mijne hand. tn! Hart. fp2inat _ roncom uien 

a EERE: 

uu fchaaren / Verichijn Loa u 
— ⸗)s 

— —— — — — 

taarten / Eu U met et offergaaben REE 

2 Daar Waznt uu lof Verbeein/ DO Opr „zomede 

== —— 
ofa/ ende em 

permajeiteit | Dat Daar mij/ die U bemin te berteiten 
—— won⸗ 

en acht; Daar zal mijn ſtem WM vrij 

zen / Woo? af de gunſtbewijzen/ Dao 

al de enden magt. 

Wan: 8 BEERE/ 
ick hebbe licf 
be mooninge 
uwes hnes; 
ende de plaetſe 
des Cabernaz 
Relg uluer eere. 

6 u sE geftiche! D he: ief Gek ik uiu 
woo⸗ 

KK 



Pfalm 26. 

\vaaning/ Oe tent/ oa Gemelktoning! 

Die G'/ U ter eer/ hebt apgericijt 4 

oEn tapt OQ Wanneer B' um’ arm herbeft; Den 
vitijne ziele 
niet wech met 

fnaaben zondaar treft/ Wees Öj bân/ 
en met DE 

d ber des eer mijn toeterlaat; s Doe mj met hem 

niet ineevens ©. ® neen; 7 bchoed m mijn feben/ — 
— 
— 

— — çe— — 

UE EK fen mat man des bloeds — — 

dzijf fg; ende 
welcker rech⸗ 
ter hant bol gee 
fchenchen is. EA miëtaif fmeekt; Die trouw en Elit 

ten / n/ UE n d — am beſcherming fmeekit. 
— — — — —— 

r Maer tet II rr APaar- TR / Tik hen ien oprecht: : Verlok 
— in — ——⸗ 
mijne oprecht⸗ 

— deni/ dan utven ſinecht D it Wan ’t ongeval / Dat 
ende zijt my 

gend). Fem genaakts Wit mij in gunt geben 
— —— 

en; AP um genade fchenkens Zoa 

wordt door MW mijn heil volmaaltt. 

Minvoet 19 Pu flan ik tuêtin aan: 1I Betreed 
—— hf — ⸗ 

ner bane; en 

Sk aloe ven effen baan. APjn Gob verhaart nu 
mijn 
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mijn gebed. Zal Dem met blijde klan- PEERS We 

eden een Gaber ige, 

ken/ An zijn Lergaadzinng / danken / 

Vanneer zjn unit mij Geeft gered. 

Be XXVII PsALrM. Pfalm 47. 

G ad if mijn Ticht/mijnbeil/ wien zou ik ZibenPn) 
HhEEREGE is 
mijn licht / en⸗ 

erzen Dj ik de Hec, die hulp wierfehaft, ge mijn Dept! 
* == Sjon et ich geer 

en 2 Mijn ſevensſträcht; He heb niet DEELE ig 
—— — — — 

en —— — ” FGC HK PSE EN De 1” tac 002 

vervaardete ee Wij ik 't / Die mij bevei⸗, mien foud? ick 
— — — vervaert zijn > 

in naad; 

(int haa? den dood. U — de mant der a Als de 
Boofe mijne ter 

—— — — oe * 
ss ende mijne Dits 

SEmy / tot nit 
— — nacderden / om 

mijn vleeſchet am zieh met mijn vleeſch te voen — Stiet mjn, — 
— — — ſelfs aen / ende 

zelf bit rat/ dat mij benaamt en Haat / pielen. 
ti 

Den Loet / en 1 biel om dat het où Gerlaat. 

SU zie ik zeifg een leger mij amrvingen/ —— — 

— m 

Pon Gꝛees ikt niet; be berlaat mij ap Den foude niee 
—Lvꝛeeſen; of 

=== fchaon een 

| ED eenen aaslag ooh con mi opftonde / 
Sid fa vertrouw 

eet (CR iet op. 

trauïvend / ne neêr. De eene — — TE 4 Ger tina 
ir Tkn Û 

— Sen PEERKE 

begeerd ban God LE ed zoekt it haat; Ri 



Pfalm 27. 
En En — —— — En 

tet: at ick hen: Derk Ditjes sati fat! Dat iſt/ zan {ann 
— ſevens 
mochte woo⸗ 
nen in het 
huus des 

HEEREN / 
om de lief⸗ 
lickheyt des 
ere: 
EC acti chou⸗ 3 Ln ⸗ ‚ , 

sen / ende te Och! maat it / in à i ⸗ ae 3 Och! mont iff / in die eilige gehou 
u ſjnen Cem⸗ 
pel. wen/ I — baie je munft, eeutuigdem be⸗ 

EE —— Ne een 

woog / À Zijn Lieftjkbeid en ſchaonen Dienjt 

_aanfchouwen | Dier weidt mijn ziet met 

5 Jant — Sten een verwondzend aan ! oa! Want Go zal 
ur fijne hutte 
ten dage Dek 
cuaets / hu 
Serbergt nt 
in ’tGerbo2ges 

ne (fuettentes en naad etn in zĳn In hut; Jij ber⸗ 
— — hu verhoodt 

nt op eenen 
rotsfteen. 

fl. ree 4 — d zal mijn Goaft nu Haven ’s tijands 
— wor⸗ zn — — 
en boben ps GER — 
miwe pane benden Verhoogen; dies wil iS met , 
den bie rontom 
nut 5ijn/ ende TE er 
ik fat mijne Gij mefchat/ An zijne tent bet offer op= 
Cente offer⸗ 
bb kin, — == 

ancks afz EE AE 8 — 

ferenz ich far Waarde zenden Daar ufaim en ied kt À ú zen en/ daa El pfaſm e zijn’ 

gfafmingen — En 

ben DEE {af vermelden zat. Verhaar/ u Heen! 
oort / — See 7 — — == 

BEE 7 ET EEN — — 

—— oon mij cen vunſtig oons Alt zal mijn 
tem 



| PSL M 27: 8: 
Pfalm 2= 

Calsjich voce 
pe ; ende meen 

— — ON genading / 
ee ende ante 

mij tach / bewijs mij uw genaë / En antz twoosdt ins 
— — 

— mij/ Die Laa2 uin aanzicht fla, 

s Mijn hart zent mj / a Heer! Lan „gin berte 
— Kh, feet] 

Uwentwege 5 Zaekt daa? geleên met — 

Ack sf uu 

—— — — — cngeſicht 
inſt mijn aanneszicht:” Dat juil/ Dat oPEESE. 

zal ilk Daens ík zoeft ben ben zegen Alleen bij — 
niet vooz mj / 

ABeen ban trooſt eu lichts Derbern meent niee at 
— — — —— — —— —— 

tach niet uiu aon ban mij/ oa Deer! Gitben pe getwee/ or 
| 

begeeft nm 
— — =S niee ende ber 
| uu Ruecht / zie niet in taa2ne mi neêrs Bij ket me niet! 

a Godt mijns 
pis. 

— sz 
— Sbe 

maart mijn hulu in al mijn zielverdriet; @ 
— — ZEE 

Gat mijns jn heil er legeer/ verſaat mij niet. 

ro Want 
Mijn vader Cte 

De —— moe⸗ 
der hebben mu 

moeder Verlaaten hen: de DEER ik goed Berlaten : macc 
ee ne — be PEEL E 

ſal mu aenne⸗ 
men. 

6 Want / ſchoon it zelfs ban baber en ban 

Di is en blijft mijn Lader en en groot; 

fende man in ’% 
, techte padt / 
om nrijner oere 

ea Ies wiſſe. 

dat * —— eubelmaed JP nimmer — 
® 5 treff'! 



82 PSALM #27. 29. 
Pfakm 27. z — — 

tiers: Want, treft’ ! beroerd do daa? lift en dwang Ger 
talfche U 
gen zijn sotd 

nes tuigt men vaſſch tot mijnen ondergang. 
bie tu2chel unt⸗ d — — me EEE 

— fien in ° 
ant der leven⸗ 
digen; Lick 
warevergaen. ] 

RE A op mn ſmert en rouw. Wacht op den DEEL) 

zijt ſterck / * 

bebe EE pabbzuchte fchaar / houd moed; Di ik ge 
Ecu 5 ja wacht 
op ven DEE nt — 

Ee. trouu/ de Hoan ban alle goed; Zoo daalt 

zĳn kracht op u in wacheid neêr; Wacht 
— — — — — 

dan/ ja wacht; verlaat u op Den HEER. 

Pfalm 28. D'r: XXV IIEP sra Hantk 

Een Pfal — — — — 
hubs. Tat  roen tot ÙU/ a eeuwig Wezen! 
—— 
EEN 

rs E hier meer 
alé boef Lan 

EE mee Log zen 5 Wend niet/ al doof, Lan mij uw 
an u ban mu 
file houdt/ * Ee 5 
bergelen 3 Su itz — doaren; 2 a niet 5 {aat Mij uu ant 

gene die in 
den kunl nee 
derdalen. 

mijn otsfteen/ Pijn votsfteen / naait naar eiſch Lal 
— — 

woord hooren/ Opdat ik niet gerekend 
® a en en nn 

—— 

TW, — \ bne ee een — mn H 
—— — — — — 

ed 

word aet die int nraf söu neêrgeftozt. 

2 Boot de 

penne mijne a Daa2 naar mijn ftem en Hermend ie 3 



PSALM 28, 83 
Pfalm 28, 

En Le Ren / Uik ilt mijn handen an zal alg jen torn, 

mijne handen 

fen APaar d'aanfpraafiplaats/ uu u Geige — 
e uwer 

maaning: Grek mij niet Wen/ o Ôpper: Senter 
mig we wegh 

— — me 2 

faning! AMet hun/ Wier argelistinbein/ Winners 

E — 
Au ſchijn ban vrede/ ſtwäad bereidt. ban. bzebe 
— ſpreken met 

hare naeſten; —— — — I6 uns act 15 3 Doe t Kmaade/ bij hen ondernaamen/ pee MEE 

zal fteez 

Op Hen/ naar hun — koe 

Geeft hen 1 haagbheid —— 
— boogtent Da 

merken / Paar hun berkeerd” en haoze rcr haeein 
— gen; geeft hen 

RR = nae haeer Da 
werken; Dat uw geſtrenge weesfelraë Pen Dare ver 

Í * — — gelbinge ‚tot 

Dun /_ naar Bet recht / vergelding Doe. Perren 

men 5 Geef hun / 1 apdat 3 

“rt Werk Dek 5 Om bare 4 Omdat zj nooit naar 
niet en letten 

Te == be daden 

Heeren Opiettend hart of aanen Úee- HEBT non 

(are ‘gansen : 
⸗ ren; Maar onbedarht en ſtout be ver⸗ fa gal Bute, af 

en falfe nict 

fmaaden Pet vogwit zijner graate daar bouwen. 

_ ben; Ben 5 al Hij hen daen te grande gaan / 

ooft 5u 
be HEERE: 
ant hu beeft 



PCD. — 

2DBEE Wij ik M cBEE Dj ik mijn u iterkt” e en ſchud in % rijden; fe is mijnc 
— AN nn — 

pam eeft nin Ht Dertroulud’ op Dem / Dj 
te ber⸗ —— 

—— eundeeeee — — en 
— — lijden; Dies ſpringt mijn hart van jute 
foziigt mij — — — — 
boeide enbe__Chensitaf/ En Zingt des Allerhaogſten tof. 
OE — — fool, — 6 God geeft zijn nm aunitbolft maeù en race 
U is haet: 
Lieber SEPBERERN ade MA Taat 10e ie — 
ende Gn ís de 
ſterckheyt dee — — 
berloſſingen En 
[ns Geſaif⸗ ten n/ 

ci 

Verloſt ut 
vor van fen A ben. Heb / Deer) En at ET uit alt 

— SE 
ende ueetefre acten: Geef zegen aan wi eel” / en 
tat in der eru⸗ — — 

wighent. 

biep m’ uit 

— an — 

nn — — 

teit Wu berBef 3 in eeutuinbeid. 
Pfalm 29, De XXIX. P SSA mem 

ZEP £ J arbiche AD —— ben — 
ket den DEE: 
KE / gu kins 
veen det 

——— — 
ze eer ende fof van ban ’ Bar Daaniten 1 naam 1 Wiler Grooten 
ſterckte. 
2Gebet den —— — 
pob de be roem Befchaan”: : PBoꝛſten/ t voegt u Dem / rid 
naems; acte 
Biboct Den Ee * ee — in in't midden Din zjn heiigbom /t’ aanbidz 
egt des heu⸗ 

doms. den: t Poent u/ met be Goͤdgetrouwen, 

Geeft deu deu De 

— ⸗ ner —r — 
— — 

Kk DEerEn heerlijkheid tontuon. 

BDEE 5 En BEEREN ftem/ op ’t hoonſt mb. 
aït 



Pfalm 29. 

wateren / be 
Godt ber ce 

maatren uit; Lilinkt / met nadeult en 

— — — ——— — — tt⸗ —— 

vermogen J_ Veerijk uit be hemelboo⸗ 4 lere 
== He, B ig met 

aen: t Schepel beeft en fkaat Verwar, _ pemme neg 
EEZ == HEEREN 

— ig wet heers 

hert / AR He Gou ber eere Hondert. iber 

3 BDEELEN tuanberjtem berbeeekt/ Nig „soe femme 
HEN Beeecht 

— de eederen 3 ja 

zijn gen autjteelit / 't{ Ct erdzens DEEL 
— — ——— 

banons. 

6 Ende hu 
tod huppe⸗ 
Slen als cen 

ERE DET ORN Ef den Gie 

jangen; — ——— 1_fidberin
aen / —— 

x*E 
een jongì een⸗ 

Daar zalk wilde ſtieren fpringen. boen 

1E Beenen fem berbaajt natuur; Dautut bee 
— 8 kn hautut 

unt 

uit Bergen wammend Luur; — hant been nE 
8 De ſtemme 
ge JEE 

doct de 

meo Deftemme 
deg DEE 
AEN doet be 
hinten jongen 

“ten/ 5 B aarendines ; — vree — — 
Oz Wer⸗ 



86 P SA EAM: (og 0. 
Pfalm 29, 

terpen {ende Werpen 3’/ ín Dien nooù/ Haar jangen. 
mouden: maet 

beten 5’ Deenen ftem ontbloot Het maud: 
en wegelfe 

eere. 

aa l 

Buigt zich beifin/ Hem ter eer/ Tui 

AE chend in zĳn’ tempel neêt. ’t En de 
feten dd ben — — — — 

koene, DEER/ wiens ment de ſtraomen An hun 
ningd ín eeu⸗ — — 
— morde ſtan hetoomen; Die/ ín magt naait 

af te meeten/ Eeuimin is ten traan gezeten. 

1OEDEE G Looft den Heen) Hie wandzen merkt: 
bele eet ERR | 
BEEKE fal 
fijn bolck ſege⸗ 
nen niet veede. 

—— 
die aloë Beilin — Zeennen 3al 
—— —— — 

met vrred en traaft. 

Pfalm 30. Der XXX. P sar um. 

1 Een Pſalm / 
cen %icht der 

en 
arn fl U Uu’ naam, berbhaogen en uw eer / Der voefogen/ — — 

tant a bede wijt Bij Gij mij uu” bijſtand boodt Mij mp opgetrocs 
Ken / cube mije EAS 
HEEHRDON Hed 
ober nin niet 
verblijdt. 

optrokt uit den. Bienften ne nood 3 Zoo bat 

be Î — in mijn lijden / Zich ober 
— — 

a Mijn 



PSALM 30. 
= Pfalm 30. 

2 Mijn God/ Bj hebt mj / op mijn nde, 

| a — zachts Bij helt mijn nsiel/ be iel / Dar doo a angit mi 4 neen) 
S — ed we pet 

Geraerb/ AU uit Det graf weêr opne _ boert on hete 
nm Bn *t ſeven 

sb Dele 5 Sl 
bacrb; Gij hebt Het leben mj gefchans nier ben — 

bergedacit. 

fen/ Ah ben niet in den Kuil —— 

— — 
— 

3 _ Pfalmzinat /_ Godt gunftrenaaten / TS Beima 

EE DR fijne gunſt⸗ 
—= genooten/ en⸗ 

— / Geeft — den sh / — | — 

5 ter nedachtenig berbzeid: eid : Een Bonen 

“blik maag’ ant doen Geebens Zijn 

munt Gerduurt een eeuwig (eben. 

4 Perft eens De bittre tegenfpaed / Dek el SE 
»er in fijnen 

abandé/ Det Genaauwd vemoed Cat han 
fijne goetgun⸗ 

waar gejammer en kl ED Raa Bones ere 
- Ĳ j 8 NEA aauwm nacht het ge⸗ 

EE ek Wa: eey 

beer — tot — en — 
PaAu- 



88 P S:ATM os 
Pſalm 30. 

ch fende “ZG dit te, 5 Af fp2alt/ Booz mijn gelukt TILE 
voorſpoet; — — 
cht en ſal niet — — 
uanchelen in _ „Wwanltel miet in eeuwigheid:“ Want 
Vs) 

an 5 EE nT NE RE 
ï 14 . | 

DEN Gij hadt mijnen bern/ 0 Deer! Doo 
bergh doorz — — — 

— WVE muni, uto naam tereer/ Zoa 
vaſt geſett: — — 
In — — — 

vet AO: haft 1 gez Bf de alg af gebaaren Én ram— 
wierd' ich 
berfch zicht. 

o Tot u/ 
BEELE / | 

— — — en 
oebenbee At fmeekt” rn zei: a on mroate Gal 
ne: — — en — 

— — ——— ———— — — ö— —— — — 

— — Mat winſt is wit mijn 1 loc te Gaal En 
mijn — — — 

——— MWaartoe zou in ten grate baalen 2 
t al u Het: 

ftaf loen? jal HE 
2 uluc waer⸗ he d „Zou im Den Huil ’t ontzielde ftof — 
digen. 

T „Den mr mand antfluiten tot wiu laf/ 

En Han uu zedig zingen 3 30u 
Te 
Het Daar verkoudigen traum? 

rr Hoodt / 
— Hooꝛ mĳj/ a HEER! hein mij genadins 
est nt tz 

nad; DE Ez 

— td > Bekroon mi met wiu 1 munft geftabig 
n 



BAL M 39, 31. 89 
eeen —  Pfalm 30. 

12 Guſhebt 
—m mijne Wets 

— in tene. Pesa” DEE Û 

an jn’ rene ; on hebt 

nn MEE 
zak antbanden/ en mij fucèr et ortie mid tiek 

NEE blijtfehap ome 
— go bet 

at mijn eer Miet MOP ME, 
- pfalminge / 

— EEE 
zun’: zoo Flint wiu laf naar hoven; me Ue 

SE EE Godt / in eere 

aijn n Gat TVA MW zat ift ecutwig ſlooven. etatjene faf 
ich u loben. 

D r XXXL — — Palin 3Ë 

OO * eeen TN EDE 

p UM hetroutw ik/ Deer Her Dees Dao voot 

hbar did 
a u 
BEERE / bee 

— Daer stalt 
hefchaamd /_ Dan uiten vechaemt 

wo rden in eeu⸗ 
— — cvihheyt: helpt 

traan fe rugge eren : u: Help cp mij / on ap eting 
— — — Ee: en — 

— — 

mijn gebeden / Vaa2 uiu u gerechtinheden. 

a Och! nein tat mij um gunſtig garens 3 Bent 
uwe oore to 

— my / reddet 

Schiet — toe; Dat mj iliu naam re 

— rotzſteen: tot 
een ſeer vaſt 
hims / ont my 
te behouden. 

4 Want ou 
sijt mijn ſteen⸗ 

—— 
rotze / ende 

— mijne burgt; 

Müijn vats / mijn — a Peer! Pa/ ende um 
— 



Pfalm JE. : 

de d en — naam tet eer / Zuit Bij mj tot 
uives naems 

— 

le. — — 
ve Doet mp een” herder — in Delper/ — 

1 un nt ep EE 
Loo? ma ver⸗ 
Ga2gen jeli= 
ben 5 want gut 5 
zijt mijnc 

— 
hant Geheel” — * 
— Gi/ —— der {uc waarbeiù/ € Gj / a beer! PF 
mt berloft 

AR TEE NE 5 — — 
— — verlostet mij. Iſt haat hen/ die Get 

—— reuſtwerk branden Eer eer van vaſſche 
heden acht ne⸗ 
men; ende ick 
Betroutu Fel; zal — — —t 

te goden: Op U fteun it ín naoden. 
t-P A 0E 

3 Ichſal uu 5 K Zal in uw goedheid mij berblijden s 
verheugen enz — — — 
de lijn en 
ín uwe goeder⸗ G \ veren om Sj 5 bebt mĳ aannezten/ En buipe 
dat ot mijne * 
elende hebt : à B * — 
Lende] mijn 
sieïe in bez 
naeuwtheden 
gekent. 

9 Endeen 6 Dok Debt Be mij niet mengeltaaten / | hebt ma nict 
obergeïchbert 

branee ron Noch mij/ ban afie Rant/ Benaauwd 
Bebe mijne EE — oeten DOEN — —r 7 
ftaen in be Doaa2 's vijands hands Heen! Kheh u 
rupmte. 

trauwe buig gendoten: Gij deedt met 
E 
“bagte (chzeben aA in be ruimte treeben, F 

7 Be— 



PSALM gr QI 
Pfalm 31. 

Belwijd/ a Deer! uto — — Der- zo Zijt mo 

EEUE / 

hoed mijn” ondergang; Ak ben bekiemd bege ban 
berdziet 

en - eE Doorhmacdt 
et zwãar, verdziet doorzſttnaagt mijm oope/ 

— — Mijne siehe c⸗ 
be mijn buyckt. 

fen / & lichaams Krachten wijken. 

8 De bittre fmert verteert mijn lieben 5 zr Waat 
ER mate lesen is 

5 * 
bertrert van 

Pijn tijd wordt dag aan dag Verſieee Pele, 
ren van ſuch⸗ 

8* *F — — ⸗tten; mine 

ten in geſtlag; Ak boel mijn krachten Kracht — 

——— —— elf 
id 

— — 
— 

t 

mij hegeeten Daa2 zanden / Die met ende mijne 
= — beenderen zijn 

zen E Sdoornnaecht; 

plaagen Ain beendzen fel doozknaagen. 

BP AT E. 

— — ek 12 Dat Wee 

9 Mijn foeêrpartijbers/ zeer / zeer te. duchten / gen atie mijne 
artij⸗ 

Tee ek ef 

Derweſilen mij elit haat En mijner buu— — 
—c rootelicks tot 

Ben tat een” fchzik: mijn Seren 
de mijnen bee 

— kenden tot eee 

beienden blugten/ Daar z'/ om mijn jn blaam — 
e ſtraten fien / 

ET 
ſied 

en lijden / 2E op be REET mijden. mg mech. 

13 Ak ben 
unt het herre 

SS hergeten / als 
—— gen doode; Ich 

Ben geworden 
alá en, bedoe 

bebozten bat ; RR Doo: Goe be Deel — rs Ware ien ge be De nae 



02 PSALM zr 
Pfalm 31. — 

fprae ban bee NI ma2ût verweeten: Waar zau ik veilig 
bant ô — * 
ne Ca — —— 7 

Picmen tegen weezen Heh Han random, te e 
mu raetſtaen: 
fn dencken — — 
— Terwil z ſamen zich Gerbindeu/ Ber 

— 
— 

vn fluiten 3 mijn” daads 
Jo HEE * 

RE; ich ſegge / 

Sne mjn K vertrouw in nood Op U; dit Hoet mij 

ſterkte vinden 3 A APan/ met gelaatin 
—_ 

— 

— — — — 
roemen / U mijn’ Verbondsgod naemen. 

— — ——— — 

—— ro Au ut — hand mijne tijden 5 
wue Gants 
redder mt Gan — — MA REA 
de Gant — —— ver Sn 1m mijn feeù Op U alieen / 
vnanden / ende — 
ban mijne ver⸗ 
voiders. bie weerr —— maat eu t einde bran mijn 

ben: Heb mĳj/ ban die berboigen 
— — 

rz Taet uw 
gaengeſicht 
aber uüven 
knecht lich⸗ 
ten; verloſt 
nit daa? uiue 

—— ie ou uw —— neêr;s Verſos mij 
Hheesel 

Bela tarh/, /a a Beer! | Dae mj naait baa2 mijn 
pollen want — 
ich voeg” —— — — — 

ir 0 t de aen et baarzen 3 Zwichten; Beſchaam niet/ laat 
ſchaemt luo2= 

— F 2 TE: * * — — niet zuchten / / Dien Gh tat U ziet blugten. 
Vark A U Z E. 

graf. 

oleh Moen. 14 — Veſchaam 7 verſchein de gebbelanzens 3 
er: 



Pfalm 31. 

ſtom kuo2ben / 
bie hart ſpre⸗ 

2 hen tegen ben 
— rechtvrerdi⸗ 

gen/ in hooge 
moet 
verachtinge. 

—— goet / dat AU 

ten Dem/ uien? oprechte ste meet Ou Uber Hbo be 
enn —— — gene bie U 

=== meefen! (dar) 

ER ‚AL ——— Hoen uroot i Kor dat Dh geluzocht 

15 doe qraat if t goed/ dat Bij zuit mees goor ie ue 

t boo2 de 

BENE bie op U 

EL Getrouiwen / in 

‚_be tegenwoor⸗ 

6 Gij zult uw A—— fchuiïplaats 4 lees — 
verborgene 

= uwes acndes 
ficht& Loo: He 

=Z hoogmoedig: 
== heden des 

mans ; gn bere 
frecchtie in 
eene hutte 

tratjcen beeezen; Een Gut/ Waarin zij tE — 

— 

zij Ae geen feed Han elis 

— — — —— ———— — — — — 

— — an — 

moeten / Den tluift ber tang niet nigt haelen. AN 

87 Geloofd zj Gadù/ d D/ bie : zjn n menade lan EDEL, 
EE Mont bit 

ee beeft fijne aac” 
deetierenbent am beeft Iroot gt _memaalit ; ts Dir boor 

== belicht won⸗ 

Er 1’ 
7 

erlit gt 

en weiftand Waat: Zijn oog flaat maecht/ Cms 
— voerende als] 

— —— — eef Dee — Ei ín eenc bafte 



Ptalm 31. 

23 Ick fende 
wel in mijn 
haeften 3 Sch 
Ben afgefne= 
ben han Loo? 
ume oogen ; 
dan nogh 
hoordet qu de 
ſtemme mij⸗ 
ner ſmeeckin⸗ 
gen als ick tot 

den 
lief / qu alle 
fijne Bunfiger 
nooten 5 
[want] be 

04 P SAL M 
\ 

31. NDE 
—— 

18 St heb / te moedloos neêrgeboogen/ — 

En daa? de vzeez gejaand/ Weleer te raf 

geklaand: „kk Ben afgermeên ban bâo2 

„> uiu oogen :” Dan/ nag Woudt 6’ U ante 

fermen/ Coen Bij mij Goozdet kermen. 

DEEKE bee 
hoedt be gez 
loovige / ende 
vergeldt over⸗ 
vloedelick den 
genen die 
— be⸗ 

25 Zijt 
ſterck / ende 
Bn fat ulteder 
herte beefterce 
Eens alle gu 
díe op den 
BEERE 
hopet. 

Pſalm 32. 

1 Een On⸗ \ \ èlzatin hij / wiens zonden ber 
derwijſinge 
Davids. 
Welgeluckſa⸗ 
igh if hu / 
— ober⸗ 
tredinge ver⸗ 
geven/ wiens 
ſonde bedeckt 
is. 

2 Wolgeluck⸗ 
fatioh is de 
—— Ee 
be PEERKE 
dꝰ ongerechtig= 
bent niet toe 
en rekent ; en⸗ 
de in wiens 
geeft geen bez 
dzogh en ís. 

ten 3 Den B nbeen, / die bie Ù — en hoedt⸗ — 

ſtraft ft Bet tra: trotſch gemoed: Zijt fterk; Dj 

= EEn nn Ee — 

en krachten/ Die haopend op Hem machten. 

Ps Ati 

geeven; Die ban De ftraf vaar eeuwig ik ante 

bj 

mas hebiektt/ Woar ’t Heilig oon Dek Hee 
— — — —— — — 

Welzalig is De menſch — 

heven; Wiens wanbedrüf Waardoor 

mer ik bedekt, 

fuien ’t mag gebeuren / Dat at Gad naat recht 

hem n niet tuit fchulùin keuren / En bie/ die /in’t Te 

vroom en ongeveinsd gemoed / Geen maak 
id 



| 

PSALM 32. 95 
Kaan dd = Pfalm 32, 

5 ETEN RS isd 3 i 3 Doe ick a Coen 'ſt zlueen / en U mijn angerecijti — wier⸗ 
ben Mijne 

heden / Weêrhouden dan, de t2ee3’ / niet berber, * 
— ——— — — — —— mijn beꝛulen 

—— — den gantfcten 
beb beleedin / Dirauderden mij mijn Ù beendzen _ bag). 

boa geklan/ An mijn gebzul en angft den 

hant was dagh 
ende nacht 

bie mij bezocht met plagen/ Deed dag en min sap weet 
verandert in 

* — — — ſaomerdroogo⸗ 

nacht mij 3zwaare fmerten dzaagen; APijn ten / Sea: 

ganſchen — Want / Heer/ uw hand/_ 4 Want ulve 

Gelijk het land doa zamerzännetuur. 
” 

5 Mijne ſon⸗ 
den maeckt? ick 
u bekent / ende 

EET — Bd pi 

mijn, zanden; WWerborg geen Kiuaad/ dat En ei 
—* 

ge — 
Ick ſen⸗ 

in mj wert gebonden; aMaar ikt vbeſeed be Sl al bee 
—ibenifje van 

ST 5 Z mijne overtre⸗— 

na ernſtig overleg / Wüjn booze daên/ Bij boarden 

eN EE Ee Tel zi ot ed 

naamt die günſtig ‘en: Diek zal tat 1 een — 
— — ſonde / 

jeder van be bgmen Gn vindengtüd Sen va 
u ecn neder 

Ni he 
met aotmoed fmeektend / kamen 3 Een zee ban — in bin 
en — —— — — dens tijt; ja in 

Ten KN 
teen oet 

ramp moor’ met haar galen — foop van groe 

fuiten fu hem 

haan 3ĳ maa/ zij raakt hem zelfs niet de nier acrieäfien. 
A U- 

3 R Bikend'/ on Heert aan U oprecht — 



Pfalm 32. 

7 Gu zijt nut 
cene berber: 
ginge/ gu be⸗ 
hoedt mu voor 
Genaeulut= 
heyt; gu om⸗ * 
ringt mp met £ 
wroiiche ge⸗ 
fangen ban Gez 
beijdinge / 
Da! 

8 Sch fal u 
onderwijſen / 
ende u leeren : 
ban den legt 
dien gu gaen 
fuit; Eck fal 
raetgebven / 
mijn’ ooge fal 
op u zijn. 

9 Weeſt niet 5 
gelijck een 
geert/ gelijck 
een munſe 
eſel / weſck 
geen verſtant 
en heeft / welc⸗ 
Ees muul men 
G2endelt met 
toom ende gee 
bit / op datet 
tot u niet en 
genake. 

ro De godt⸗ 
looſe heeft 
bele ſmerten; 
maer die op 
den DEERE 
vertrouwmt / 

P Sau DAM 
A 

4 5 zt mij / — / tert —— in 
— — — — 

96 

— 

blij gezang/ That mijn min bedank meldt. 

Daar 

APijn teer zal u/ a menfch!- naar 't 
—— 

recht boen Bandien/ En wijzen u Den 

weg/ Dien gj zuit wandlens Ak zal u 

Cere 

ijl mijn oan op u geestind ftaat. 

trautu erzellen met mijn’ raad s 

Wit toch niet ftug/ melijk een paard/ 

meêrftreeben / Of als cen muil/ Haag dome 
— 

heid voortgedeeeven; Gebit en taam/ dan? 

’R menfchen tand beſtierd/ Deteuglen 

t Woeſt en redentaaë neùdiert : Laat zulk 
a —— — nn 

een’ dwang Laa? u niet noodig weezen. 

Wie God berlaat Heeft ſmert op fmert te 

geeezens Jaar wie op Gem bertrautut/ 
j op 



PSALM 2. Je 97 
—— — — — z Pfalm 32. 

_ Hem afleen / Ziet zich amringù _bienfalbe goe 

rr Verblijdet 
u ín ben 

: ne PEEKEN 

lanen / —— in Gob — terde 
rechtveerdige; 
nbe 

aarbe nooit te banken. Ziigt veoljk; — — 
* Zhen * 

roemt zijn Deugden t' aller tjd Bij / 

die oprecht ban hart en wandel zt. 

De Aid PSALM. Pſalm 33. 
—— ES —— 
Vrt, Ed — —— heft De e fem naar foe eeft, 
Ter EB vrolick in 

— Bechtbaardinen / — ven Deen: Wiee 
ed he, op 

Het paft aprechten Gad te looven; Zingt — * 
en bd ES 

n grooten naam ter cer! Poi hem J———— 
— ——— | gel Lende] 

— — Tee bet tienſna⸗ 

im um — gal , zie infiru- 
— 

men; Koept zijn melbaên uit; Laat de 

„Heel zich pasten Fet ben Hank Ber 

3 Singet 
nen een nieuw 

liedt; ſpelet 
wel met er 
lick gefchal, 

—— — ret” bien toon ‘berbangen : 8 
E aas 



Pfalm 33. 

Want des 
—— 

veedief ende al 
fijn werck gee 
trout. 

ting twaarbin ; Eeutuinezal ’tebeftaan. 

5 By beeft chent in ‘t heilig ver s Zi Spel, 3 EE hep heilig Eee behagen; Zijn 
ende gerichte 
lief 5 ge aerde 

ig bol gan de 
a ze 

benen. 

6 Gao? het 
Wooꝛt Hek 
BEEREN) 
zĳn ve heme⸗ 
ien gemaeckt / 
ende door Den 

Brant be he ED. — Woord in 

Geeft ns — — 
monts al haer 
beu, 

túù berduuren/ Daar zijn’ Geeft nefticht. 
Tab ⏑ 

7 Dy verga⸗ 
bert de wate⸗ 
ten der zee als 
ap eenen hoop; 
hu ſtelt de af⸗ 
gronden ſchat⸗ 
kameren. 

8 act de 
— aerde 

oat de 

EERE 
bzeefen ; laet 
alle inwoan- —— nn — en 

vg a tezen/ 't A HT taa2tgebzant : — 



Pſalm 33. 

Taat 3 / al | zin boo? 
fchaichen. … 

6 aar H'altaoëtuijze raad Hek — ede 
DEE 
—— in ẽeu⸗ 

Haut eeutuin ffand/ heeft altoos fracht; u kig | 

fins — 

Miet Han zjn hoog befluit ooit Heer corona 

ren; ’t sitt van BEE tat — 

— roemen ERE Deen EN DOEKE Ie: 
ê bet ch ten Bat 

erbe berkoe 

ven Heeft. 

——— — —— — — 

Keke uitberkoaoren Cot zjn ecu id en lat. 
E a o. Pa u- 



Pfalm 33- je. zt VE B Ai OT 

De BEE 
zé E fouive 
unt den hes 
mel / ende fiet 
alie meníchen 
Kinderen ; 

r4 Hy fiet 
unt tan fijne 
EN —e⸗e — 

nente eerie als — Daar r zijn tof / zón 
ger aerde: 

eet / t/ Vlinkt bao2 al be boonen/ Zien zijn 
Ee — 

gene 

fett op alie TARN 
Gate Mercken. 

— — 
6 Een u⸗⸗ den; Die after w — — ED 

— — —— — 

niet behouden BE: ee ee 

Bens; een helt DEI — — 7 Oane Bol 
ko2t niet gez 
reddet daor 
zroote kracht. 

— —— — — — 
ETD — PER — 

zz Bet peert 9 EE — Tpaath maet —— — 
fenlt ter vver⸗ſ t 
winninge — Es 

— 

be en Gebler (eeen / Dar (nel — — ín’ — 
— —— —— 

acoote ſterck⸗ & — — — — 
cut, 

Tanêvelù; t Kan TR —J yv’ obertuinninte 
gee⸗ 



; 
Pfalm 35. 

eeen 3 Zijn groote ff “iterkte Gaat 5 geen” — 
— —— — * 

— — Ee — — 
B |Z p 18 Siet / beg eld. Neen; de Deer t „der heeren Doet DEERER 

hill 

nin ee 

li, 
DE mer 

and triamfeeren ; Dj / geducht in in gee, ble Dem 
ee gene bie op 

ze fijne goeder⸗ 
mant/ Slaat elit nunftig gade / Dig  tiecenden: 

— hopen ; 

8 

— — — — — — — — — — 

ap zijn genade Gn benaauwdheid tuacht. 
en en 

E 5 Om Hat ro Zijt magtig’ arm befchermt de vroo⸗ meh 
—— doot te red⸗ 

7 f ——— — —— de om 
men/ En veùt hun zielen tan den Dood; Bae — 

— — ven te houden 
ín den honger. 

Dj zal hen nimmer om doen Komen / 
— — — 

Au duuren tijd en —— —— An 

de graatfte fmarten / Bihven onze Gar- ——— 

| TEESE EE one Höhe ter am ben Deer geruit: FH ZalHem enden 
— chit. 

SN mijn’ helper bees naait OE î 

, — W rr Laat ont alom zijn; lof ontboumen: —— 
bechlijdt / om 

Sn — sich and gemoch/ bet op ben 

aa Uwe goe⸗ 
dertierenhent / 
BEERE / u En | — Venenaber — 

Ë 3 Stel 



Pfalm 33. 

ober ong; ge⸗ 
ſjck als og op 
u hopen. 

unft fu Boopen/ Eeutwig Haar ons 

“open; Weer ſteeds alle fmart. 

Pfalm 34. DE BE OAXXIV. Ps AL M. 

SCBenPralnd — {oaf Ben DeEEr/ mm Bab: Pijn 
bu fijn ee B 3 5 

Gaade oop zet zang klimm op 1 naar hemeſhof; Wöün 

end — n 

| de, em mond’ zing eeutuig tat zón” laf/ Om mijn 
ob. 

ef fal den | gelukkig fot: Alijn ziel/ loof dà’ Opper- 
EE lo⸗ 

re heers ’t Zarhtmaebin voſk zal ’t ftraks 

mont zún. berftaan / ®aa2 beeund met u zijn aan 

— ziele 
15 2 4 fol Daer F gedaan/ En juichen tat sijn eer 

EE ; de 
tmoedi fjanaeide o Hamt/ maakt Bod met — 

—— Pe — 
— Perbreidt / verhoogt met hart en ſtem 
taeckt 

zer nt d Ï ê hs fijner Den naait volpreezen naam ban Dem / 
naem te ſamen 

sDalem: Die out behoedt in naad. Ak zacht 

* 

BEERE gee — —— — — — 
bne in mijn gebe Den Heer / ontmoedig 
— — met geleen ; : Ri beeft mij in — 
—— 



2 3 ien“ 

Ld 

| ESA Bene LM 34e 103 
Pfalm 34, 

em — — — 

als een (raam Dem aan aan: 5 Bij lier hen Chem) alg zen 
aengefoopen 5 
ende Hate acne 

> gefihten en 
zijn niet 

| ver JET … 

ſtraks hun fat. Wj/ die daag — ———— 
fſMennvot 

A — — efen / 

— — — nde de HEE 
ende hy bete 

== lofte hem unt 

op EE Gebeukt Suerd / zand tat HE hoosbes 
ee 

Gad zijn beê; Cerftond 1 verdweent TAA 

_beaagbaar twee Uit zijn Heneepen hart. 
— ed 

— 

Der HEEREN n Engel frl fchaart Een. onter- en 
— — — — 

——— 
3— 

J —— hemelwacht Kondom — /ù Bie — Peder De Ee 

vreeſen / ende 
fuit betracht : Dui ik hj L ie: ( hetwaard. vuchsfe uyt. 

— — — — — — — 

ALxvuut / fmaakt nu en beſchouvat at De w garde Teth. 
maecht/ en⸗ 
5 En dj dat de 

heid han ù’ Uizegenaar : : re: _Pehzalig — vak F — 
—— A 

| 
man 

die / in nebaar/ Aileen op Ben Getroutut! op dem bee 

zE De 1e 
— jee 

rr Caph. 
Ve jonge leeit⸗ 

——— — — — 

— — die gn Deer zoekt Wen foechen Hebe 



Pfahn 34. 

ben geen ges 
beeck van 
eenigh goet. 

ra Lamed, 

Ytomet gut kin⸗ 
beren / hoort 
nae my; Ack 
fat u de 
BEEKENR H 
vreeſe Teeven. * 

13 Mem. 
Wie 
— die luſt 
heeft ten ſe⸗ 
gen > die dagen 
lief beeft / om 
het goede te 
fien 2 

tonge ban het 
quade / ende 
vive ſippen 
tan bedrogh 
te ſpreken. 
15 Samech. 
Wijckt af Han 
Het quade enz H-ESE 
de doet het 
goede; ſoeckt 
be gache ende 
jaegtſe na, 
16. Ain. De IE 

oogen deg 
BEERE 
sijn op De 
rechtvrerdige; 
ende {ne oo 
ten tot haer 
geroep. bun beê Geeft Bj altoos gehaas. — 

Ari A B, F 

17 Pe. B 
aengefichite 
deg Ez 

gen be gene bie 5 
guaet Doen 5 
om bare gee 

bar Bee werden ee — 
unt te voegen. NAAM MEL bun vergaan D Dao: t — 



Pfalm 34: 

18Tfade, Sn 

* 8 bieb 
cedefe 1 uut ale 

E acute 
, pe 7 F We naet Me 

leeft 5 God if het / Die Gem — 
— — 
— 

geeft/ Zijn’ gro RE naam ter eer. 
F — — 

12 Koph. De 
HEELE is 
nacht de gez 

nj _ Geokene ban 
herten: ende 
— — de 

erſlagene van 
nabij en goed An tegenheid en fmart, geeft, 

Peel medertwaardinhtin /_ Veel rampen 20 Refch. 
| 

Pete zijn Be 
== tegentpoedrn: 

deg rechtvrer⸗ 
digen ; maer 
uit aile Die 
rebdet Hem be 
BEERTC. 

o da 2 ar Schin. ro God zaent/ afk ’t leed genaakt renaaktt /_ — — Schin 

e fijne Geene 

ts Dat Gem cen ban bien 
— wort gebro⸗ 

_ Gij niet ganſch ter neder fta2t’; 

meen Geen nebeooken foo’: t Aé God/ 

Bie hem bewaakt. De fnoode hoosheid 3 
EE —ñ nne 
—— — — —— — — den godtlooſe n 

haat Den gaddelaazen u bloeit en sk en Daad, bie ben rect 
beerdigen har 
ten / ſullen 

- Daar hj/ die d'onfchuid ſtout verſtoot/ fchuldtgh ver⸗ 

: enn 
' 

Rlaect worden. 

Soer oer nend 

u De Deer berlafk en {paart Zijn 
mn. TEER 

23 De HEEr 
zE berloft de 
ziele fijner 
nechten 5 en⸗ 

— am ee 
—— — — —— mnd 

BE = 
ie 

* de aile Dic op 
etrou 

von, bat op sn, bun gertrautut : Bet ben, en fufien 
—8 zal / 

=$ 



Pſalm 34. 

niet fchutdiah 
gerhilacct wor⸗ 

Bier fchuïbin zijn berklaatd. 

Pfalm 35. 5 De XXXV. PsAT M. 

— * J wiſt met mijn twiſsters 

Ber — ee 
ne 5 heer; Öa mijn’ beftzijdzen tach te feet 5 
5 Ie mjn toreije — — — 
De Binn: ven Wil fpiek/ rondas, en ſchild gekzuie 

— me | ron z — — 
tat 3 ke 2 He: ken/ Om Gun gebreesd geweid te fmui- 

3 Ende 
Biehat De 

fpieffe voort / 
ende doed is — — 
hes jd a uit/ Zaa ua Hen 3’ in hunn’ (aap geftuit 5 
Erea ee er 

mi sie Pertraoft mijn ziel in haar netneen/ Én 
en 

ens Belet Gun d'aptant; treed Hanze 

zeg haar: „Ben uu Geil affeen.” 

— Bee 2 Beſchaam 3’ in hungen gen tratſchen aan / 
— — — — 

den ie Die mi zaa fuzeed naar tieven (laan; Zoe 
ſoecken; laetſe 
achterwaert 8 
eeehe ozden 3’ achtertuaarbe gedreeven Én raad 
worden / die 

in Gevenchen, _ MAN {rhaamte; ùoe Ì ben Gen beelen / Die ſtwaad 

herzien tenen mj; Gat al hun Mt ber: 

— — zij 3 _ Perftraat — als de wind het 
kao? dert wint; 

ende be Engel © 
EE: 

Ken drijveſe B 

6 t lu 5 z k ä — sb 3 Oor Ben — — — — eg | 



— — — 

—— / Anet” / t/ beer ⸗ — En 
A 

tigtinheid / Een’ huil/ een net voor mij Bez 
— — — 

reid; En / ſchaon ilt nimmer Gun misdeed 

tee Taagen boo? mijn ziel geſmeed. 

4 âPjn bjand twarb’/ eer hj Vers , 

_wacht/ Dao? vamp op ramp te niet 
mm 

gelzant ; "bi maag ’/ in eigen net gez 

hangen / Det ſoon ban zĳn bedzüf ere 

Tangen; Zan half hj in den Fuil/ luek 

eer Daar mij aefchitit/ berffagen neêr 5 

Dan zal mijn ziel / Verheugd in God / 

Steeds juichen in haar heilrik lat, 
leto AD ZE 

Bt Dao? manbze werken? Die/ ban 
Ë 6 Det 

Pfalm 35. 

de —— 
— sen 
e= be de der 

6 DE € 
He EI bere 
volgefe. 

Be Want fu 
ebben lee 

grote hares 
nets voor Et 
verborgen; 
hebben — 
oozinke gegra⸗ 
ven voor mijne 
zieſe. 

se De herz 
woeftinge 
— 

m / dat bu ’t 
en wte 

be fijn net / 
De verbor⸗ 
rf ceft/ van⸗ 

mſelven; 
id valle daer 
in met here 
woeſtinge. 

9 So fal m⸗ 
=d Siele haer 

verheugen in 
den Pes F 
RE; Mm 
Boole in in 
fn bent. 

is 
ik! bie mt 

den elendigen 
reddet Lan 
dien bie ſterc⸗ 
Ber is dan bits 
ende ben elen 
digen Ende 



108 — —— EL 
Plaim 35. — 

erk ber — — En EEn Jt Bub 
rooket. TE — — 

zr Mꝛevelige Dart 
getungen 
ſtaender 5 == 

nlet en weet/ hoe balfch men mij belaaat / En 
fchen than Be — 

___Anberdiend ter vierſchaar baant. 

uftir ftin halt Setna — 7 — 

12 Sy vergel⸗ j ij ſti aar min Alinea / ven aen 6 Mün bijand/ daoftig vaar mijn Bloed / 
hoog goet/ De 
beroobinge 
müner ziele. Vergeldt mij wzeevlig kwaad boog noch: 

an daer⸗ rn Ten 
heeren aar t/ hem siend, in krankbeiù 
Krane eend: — 
taas eenfack _3Uchten / Jam Heel in al zijn ongenug⸗ 

ee 
ziele met hade d Er / gn LL en. Ak baftte / met een zat ie amga2d; 
groͤedt keerde En 
wee Dad u mijn gebeden uitgeftat; Af ina 

— — 

eee — —ñ — — — — ——— — — — 

REA gip in in ’t t_start /_ met rautmniëbaar / ik 
het een vrient / 

de of DEM of t mn Griend / min —— 
getuceft ware; — 
ich gingh gez 
Buck 2% 

7 

fiat als —— RD Had om MD haaterg ed Kleed ge⸗ 
die oker [fijne] — — 

mirder treurt —— / Ai — Bie am zón moeder 

— — — — 

— — — — — — — — — — — — — — — — 

is Maer als treurt Jaar als ik — met ram⸗ 
ick hinckte / EET 
waren fn bets — — 
blüjdt / ende gers renee: PEIL a _ftrijben /_ Derbeumden zij zich 
La — 
en ſich tot m — Ie ELT SF 

Cels aerlegens/ jn (ijden. 
ende ick en — ⸗ 
—— J— —r 
fa ſcheurden 
[hare kleede- 
rem / ende cit” 
ri niet 

Zi —— et, — mij 

Eſſ fpatte met min — ET 
vaſ⸗ 

EM tn 



a a ne nn nn — — 

PS AL M: 35: 
Pfalm 35 

— — nm — — — — — 

16 Onder be 8 Bij dertie brasſers aan den diſch/ Wien —— 
ſpotachtige 
tafeſbroers / 
nnerſten fit 
ober ma met 

— — Hare tanden. 

taal mij maud id anteerde / 3Da Was Leeund om 

t huichlend ſpotten en eigen ië / Dier later: 

tanbeil/ bat mij deerde. hoe lang zult — — 

Er ian eee IE — 5 —33 ijne 
Bij 7 zulke zien/a God! Vernun mijn ziel een Side cher 

ban haerlieder 

heter lat; Verlag haar/ dao wiu fterhe Bir, 
en fonge leeu⸗ 

Be m7 Wit Bezer Ieeutven Hlaautu en tand. °° 

SPAD ZE 

16 So fal ick 
u loven ín de 
groote gee 

machtigt eel 
voſcks ich 

Su prijfen 

19 Waetſe hen 
_ at zú zij die mij zon⸗ niet herûlijden aamen, H2ij ZEN. 

ber reên Verbalnen/ am mjn tegenheen ooranen 
bant zijn 3 

— — — — [noch) Wence 

Hiet iet juichen/ noch/ in Hunnen twaan/ Hen mier de oor 

s ne vozfahe 

2o Want ſu 
en fpaehen niet 
ban zede / 

Is maet ie be⸗ 

== ed AEL 

van hun /die / ſtil zh — Deu — lande. 
7 e/ 



Pfalm 35. 

ar Ende fit 
ſperren hare 
mont tijt op 

enke Gasfen maan met open monbs Dun 
anje ooge h eeft = 
’ gefien. 

De / ’t — panù / beminnen. Zi 

fchimutaal / die mijn zie daowmandt / 

Beſpot mijn leed: zij zijn berheugd Ou 

't zien ban afl mjn ongeneugt. 

ie EERE U Ò Beer! Bij ziet het: 3iuiĳg niet HL; 

ien; en (ijgt — — — 
niet Heere Uu recht Heflisfe mijn gefchil. Ont 
herre ban mig, 
23 Ont : tn — 

waecht ende Waak; treed toe tat mijn-befcherminn 5 
wwort wacker 
tot Mijn recht; — 
— Pijn Gaù/ betoon mj uüv ontferming 5 

iſt⸗ 

—— ne Dae mij / on Hoogſte APajefteit ! Eené 
‘ recht nae uive 

bn) Be DEE recht naar uw gerechtigteit / €En laat 
Godt; — — 

letfe hen ober Die tupeeden/ Hag aan dan/ Piet jut 
Glijden. — 

25 Wactfel chen om mjn dzoef geklag. 

ice 12 Gaat Heu niet zengen in Het hart: „Ge 
niet feggen / 
Pu bek Gen ) 12° 

EE, oe luik / mijn ziel! hij if benard! — 

—— Ser met fcijand’ — Om al den ſmaad/ 
kleedt 
den / die hen | at mijn tratjche weer⸗ oen mi aangedaan; Opdat mijn tatjche 



Pfalm 35. 

1 Laat — jüichend t’ aften len tĳb’/ / ie —9* 
Se gen 

fn, bie tuft 
jebben tot 

— mine gerecthe 
tighent / ende es [ , 

luit / dien jver naait bedluingen 3 APaar aen eggen 
52oot ge⸗ 

== Maeccht ij be 

zemmen/ ander *t wealijft zinnen : „Der , DEEL | bie — 

— ſtnecht een veeedzaam fat.” Oan Er 
vermelden 

— uiwe gerech⸗ 
meldt mijn, tona/ met dieg ontzan/ Wiu cees be 

ben gantſchen 

recht / uiu’ lof den ganfchen dag. dagh. 

| ER NNKVI. PS AL Me Pfalm’ 36. 

| 
t [Een Pfalm] 

IE En) des 
ee et traͤtſch GERE Mij EUD) 

— boog ben Ope 
B keus 

ib De ober⸗ 
tredinge des 

ng erin 

mijn heete : 
Daer en is 

£ eene veeeſe 

E * — — — ñodts voor 

heid Mier langer lan geboot. Bedzon EE oogen. Want hu 

gen; alg men 
t fijne onge: 

binder Lee be⸗ 
vindt / [die] 
te haten is. 

e monden 
ſjns monts 
sin — 



vlucht nemen. 

Pfalmi 36, 

5 Dn bee 
benefit ontecht 
op fijn leger; 5* 
hu ſtelt ſich op + — — > 

— — en / T heer, Ù Ë gemelaag ; 8 
ig: het QU Hp 5 
en verwerpt 

Le / uiue goes 
dereierenbent 
ig [tot] ín de 
hemelen; uwe 
{u ierhent tot 
de bovenſte 
wolcken toe. 

donent 1e ols e ——— ——— heeft / en boer D 
—— — —⸗ 
oordeeſen zijn 
—— nodit —— hergén. 4 

ek —— 

— — Bij heijnebt /_ Én zegent 

Um u hüſp 

_ Doe groot ik 

ot 

KT ERBER 
UE 

dE _maebgimftighein 1 Doe zn uu 7 vien — 
Beeften. — — 

vlen u n_ uitgeleid! Dier mazdt He uk qe 
goedertieren⸗ ee ——— 

hent / o Godt! — — Neree 
Dies de mene 
fchen Kinderen — 

— 
aleugeien roe⸗ ne ET AE Nt menin 

9 2 worden 
droncken ban 

it EEE uwes hunſe 
end — Caye 3 Bij 1/1 — ik De eenen Uwm licht 
€ beke uwer 

welluſten. TE 
ro Ware on —— zon/ t jer 

uig de fontenn BATH — 
des levens: in © 
umn Ticht fien 
fun het licht, 
rr Streckt 

uwme goedere 
tietenbent unt 
ober De gene T 
die u Kennen 5 
ende ubne gee 
vechtigb bent on 
er De oprechs — 

te bant Deten.” Dat mij nooit —— toet — — 
der hoobaer⸗ —— 
digen en kome 
niet ober mt 
ende de hant 
ber godtlooſen 



| Ì * PSALM 36. 37 II, Plalm 36. 

8 = TEE A 

En — 

kers ban het kmaad Benin in een” jam: geulen in 
| ijn nederge⸗ 

| _ merftaat /_ Parin zij hulploos sterben. en ham ie 
ber-opftaen. 

ER XVI PS ALM, — 37: 

Een Pfal 

_ eeé aber ’t — der boozen niet ait” ——— * 
En 

pend ee u 
ej niet ober De 

tiet angetu>oaken. De tratfche ster zjn 

“forel” een perk neitein; Wait ETET PE 
afgefneben ; 
ende als be 

groene rage 
— — — fcheutkeñs 

t qraë / boog 'f maaierf ei geert. (en fe af” 

o Stel op Den Heer in aliek um Getraur 3 Beth. Bere 
— — troubot op ber 

— 5 EERE! 
lmens Getracht uw’ pligt; Getuaan Det goebes be 

‘woont de act 
— — be /- ende voedt 

— leer Uu welvaart EE Gods uiet 

ed 
DT CNC U eng je D Ed trguw vo ftanbin Boulmen ; 8 — zit ben 

eed en Ma 
met Gljdichap in den BEERS, Dan zal Di Md 

— eb uineg beeren. 

5 Gimel, 
en ee 

3 Geen ale zoe Doe u ban *t —— — 
Hi dwaa⸗ 



Pfalm 37. 

bert, VEE dwaalen; Daud in uu’ ten het aag 
heervoutut op 
hem / hu fal 
*% makcit. ap Goo gericht; Dertrautn op Bem/ en 

6Envefaa d' nitkömſt zalf niet faalen.. Hij zal Welie 
uwe gerech⸗ 
tigheut doen 

seh, baalt 
ende u 
als den mid⸗ IE Ten 
dagh. — £ als De “mormenzonmeltraalen / 2 

EE Hi Elimien / Lal Bet f Belder miobaglieht. 

z Dales. * Zin Hades Wacht op t eind ban 
SLE, — 
Nn Ee Deenen Ì megen / Wanneer nij hier 

Ee 
nen/ meng der fMoaden Haarfpoed ziet; En / Gek 

B Te | oteremen hen 3 daag lift Dunn’ wenfch berkree⸗ 
tige aenflagen 

af ban toorne HE 
ende verlaet 
ve grimmig⸗ 

n. 

en zoek De Wwraafte nirt. 

Want de aà racit Hen uit/ Hie 62000 Ek 
Gaashoenterg 5 — 5 / $ 42 — ER 
{uilen uutges 

koopt loeder; gerftaaren ; AlRaar — Deer Gere 
EELE * 

verww Eon 
bie tufienbe  warhten met geduid / Zien ’t aardrijk 
aerde erflick 
beſitten. EE 
ge on zen zich ten erfbezit Ar hefchaorèn, Verbeid den 
cunigh/ erts 
J de — e —— — 
n ſader niet ſtend die beider lot vervult, En tracht 
sns ende an dan | 



Pfalm 37. 

fuït acht nee 
men op fijne 
actfe / 

| — dele 
| — en IE REE 

Ten Meede Genieten/ in De zoetfte rüuſt  Befieen; en 
| hen verluſten 

ober grooten 

verblid⸗ En erben d'gard. Doe golt De BR a 

— 
—eede Op d' onfchuid loer/ DE  aenftagen ter 

eerdi 

van fuĳt; Woe stighj Mee 
Dt fijne tanden. 

belacht het wrakken ban dien nijd. Konit. 

Beel / Framen. Pen trekt het zwagrd: , 14 Cher, De 

ee ben t ſweert 

— ———— — Pannen ge gefpannen/ 
om den eſendi⸗ 

zuchtenä Hart der anderdeukte b2ooe gen ende noot 

ee, ber en 5 — te bell 
men; Daar * boozen raaù hen weeed ter om te lachten) 

* 1 oen ader 



Pfalm 37. 

int ‚„hacrlfeben 
5 ette gaen 5 
cube hare bo⸗ 

EE niet En — Bloed; Oan — | 
ven. 

hun boog / dan ballen 3'op Bun mer 

Ti E ⁊ TETE EEF A EN , 

Eee 3 Dan Lijkt op *t Hlaarft/ dat hier 
de rechtbeer⸗ — 

dige beesie het fueinig goed Van Hheeren balk / 
oberbioet bez > 
fer godtiaofen. — 

sin REEL verſtreegen Deel Gez 

ter i/ dan '& haozen overbiced. 

omde 9 Gods magt berbzeekt Den arm Der gade 
— — 

tmozoen: mace deloozen Cerluijl zijn hand recht— 
— 
on 

vechtbeerdige. men geleid; SI treeden 3 op meen” Wen f 

bezaaid met E toazen Zij machten ’t heil / 

— dao? Gad Hun töegezeid: Bij Kent huun’ 
Eent de Dagen 

ane bare eu tjb: 3ĳ zien / in fpĳt Der boozen/ Bun 
enife tat in == Î 

eeufuighent — De ülijven. erfenis bewaard in eeuwigheid. 

KE — een dzuk befchaamt hun haag in Gan- 
oel — 
guaden - — — —— — 

ende in de dae pe tijden; Geen Hangerfnaad doet Gen 
De uden gak 
get ſu 
Be, oz verſegen ffaan: Gad machen al 
20 Caph 
Waer be Godte — — —— ms 
foofe fullen voeden en verbljgen; Maar & HEEREN 
gergacn ; ende 
be manden bed 

DEE toon be Gaozen nederflaan. UE 't melt= 
lam /_ 



—— Pſalm 37. 
mm ee en veen —— 

ai 

fam/ dat men zan Een offer offer twijben/ Zal ; 0 —5— 
—— 
et den roock 

met Den rook/ Get heilloos rot t bergaan. futen (p bete 
_ IDE - bluijnen. 

bige ontfermt 
ſich / ende geeft. 
a2 Want fijne 

— cgeſegende ſul⸗ 
— len be aerde 

erflick beſit⸗ 
Eten; maer fijne 
berhloechte 

— ſullen untge⸗ 
roent oden. 

TE, niet af. ©’ ourechte/ bol —— 

23 Mem. De 
gangen [des 
felvenJ mang 
noden ban 
den DEELGE 
— en⸗ 
be hu heeſt 

Hij zorgt — — en — ln: fijnen 

1 Dj u wordt geensing / de 4 as op 
ee halt/ fo en 

woort Du niet 
wechgewmor⸗ 
en: want de 
EERE on⸗ 

derſteunt fijne 
hant. 

— — —— —⸗ñ— —— — —— 

derſteund baar God/ die hem — es. Nun. It 
— En ben jong gee 

F ze feest / oock 
ben ick oudt 
gelo o2bert / 

— EE ——— — — niet ge en 

Maar zag nag naait recht⸗ Eerbtberrbie 
baar: 



"alg of hen Got Tet haaren / — ooft — 

25 Den gants —— al bedelde tom brood. Hun milde 

feemt bu 
eit tene — fr chjut te groeien met Gunjaaren. De 

— * ſe⸗ LE
 — 

— zegen gloeit Gun nakroaft in ben fchoat, 

B 4 Wüijſt af ban 't waan / en fta/ met 
uade — — — 

— — — — —— — — — — — — — 

eee — 
woont in eeu⸗ 
wighent. Ee — — 

wmelboen onvermoeid: Waan eeuwig 

Be ES ï Rik — — 

pee De a hier in laate nageſſachten; aut Gaù / 
lief / ende —— — — * 
HE BUG NE in et res nn 

enter niet Set recht / twaarbon? zĳn Beitrijk 
hetlatths in We 
ceutuigtent 

mogten Ser“ ploeit / Op *t hooaft bemint / Getwagrt — 
—— 

odiſooſen EI PDRE VT 
toast upeger  Ben/ Die ’t betrachten; APaar ’t gade 
tocht. 

{ans zaad wordt baoz Hem uitgeroeid, 

8e IPA U Zi 

<9 Berechte 15 Wet aarärjk zij rehthaardigen En 
geeraige ſul⸗ ——— Ee — — Ef 

——— Ef erfue eſit⸗ id —— An erfbezit ter ‘waan / eeuw 
eeutuigbent E 
—7*— op woo⸗ 

— — 

in 5 eeulu uit. ©’ oprechte doet een’ 

——2 Spe De bloed han wychet ftraamen/ Vaar hj 
— — 

aeent, den mont tot 7 Boonften tof — 
a 



31 De luct 

n te; 
== fijne gangen 

geſchreeven/ Waardoor zjn vang mn Lan en fudien uik 

uifbbeen wordt tebzijn. ®e boostuicht B: dear 

— 
ldert / daor — fit út gedzechen ; 

— 

—— — “tieven / Naardien 1 bj/ 

tratfch / hun ’# ’g Beeren nunft benijdt. 

mr act Dem mit in fijne hant: 

berpogen. Wie hen berdboem'/ de Heer Wet hem 

EE 
verdoemt Hen niet. Wacht op ben 1 DEER/ ES Koph 

/ 

17 God laat hen naait in '& haaters weeed Eu Maer] be 

| 
| 

ed 
en baud zjn’ Wen ien voor oogen; Dj zal nee be Boud — 

—— 
m de aer⸗ 

ide  beerfliek te bee 
fitten 5 B jl 
flen/ ba 
Bobrinafe we 
Den untge⸗ 
toet. 
35 Refch. 

Ick hebbe ge 
Zien eenen go 
weltdrijven⸗ 

| 18 ût Hek Het tat eens — maar: —— 
ge⸗ — 



Dee RE 

120 PSALM 37 on 
Pfalm 37. 

utdzepdde/ _genaamen ; Dj heeidde zich Lerbaazend 
alg een groen 
inlantíche 
baar. “uit in t rand/ Gelijk een baom / 

6 Jac Tnt sE 
— goes tat zĳn Rracht gefkamen/ Op ’t Weer 
ende ffet hit en . 
Ee * pr ae 
meer} 5 ende 11 J — 
eenen ligſt groent geplant in eigen grond; 
maer hut en ns 
wert niet gee 
bonden. 

— — — —,— 

— —— — — — Er 

gt, 19 Cet toch/ en zie op Weaomen, en oi 
En en 

e fiet nae Den ee nn 
oprechten ; rechten 3 Want / Wat men Denkt Lan 
tant het eyn⸗ 
de tan [dien] 
man fal bede 
zijn. 

odeereres met WzeÊ Get einde zijner nechten ; Aaar / 
Z worden te EE 

men verdelgt: nn nee 

bet cunde der Daft Men ſtaut des Heeren Set ver⸗ 
me CEE 

Duitkamit Gunner waên/ God froant 

gebtlaoien a 
aa: Dt untge· — 
roent. 

EE — 
flacht / ten grond toe / doen berndan. … 

20 Thau. 
®Vach Get heul 
deer rechtveer⸗ 

ao Det Heilint/ Dat rechtvaardigen 
— —ñ— ) 

ſterckte ter 
tijt van be⸗ 
naeututhent. 

fterkt’/ als d'anoſt Gen fneit. Dj laat / N 

in td ban naad / Gen niet verlegen. 
De 



| 
| 

Tt meen — — 

| 

40 Ende be 
tn faite 

— — 
Du fan beta 

—— — ? — — — obeio f ⸗ 

Aint hem nunitin tegen / Die op zee 
: lant fp 

— —— 

zijn magt een vaſt vertrouwen ſtelt. CP Ber 
m
m
m
 DE XXXVIIT.- P sar um. Pfalm 38. 

G raat en eeuwig Opperluezen / I —— 
doen ge⸗ 

Zeer te Heesen / Straf mij in uiu en 
— 

ed niet ; : Coon mij ed / — 
Raftijdt mij 
niet ín uive 
grimmighent. 

2 Want uw wijten Doen mij dzaagen Jeen utve 
— — n 

— — 
Bittre plaagen 3 Yi daaenrieven 8 ap rie 

Gieefch en heen. ’H Voel uiu Hand ín 

9’ ongelukken / Die mj _dzuktken / 

nn op al mijn leën. 

4 Daer 18 
net gebeels ín 
mijn bieefch / 
ban Megen 
ume gramme 

— — ſchap: daer fú 
geen vrede in 
Erne beende⸗ 
ren / ban wegen 

* / 



Pfalm 38. 

Heu / An mijn eenden / ban of nacht. 

sWantmije 4 Want mijn Hoofd is al Hevolben 
ne ongevech= — — 

tiaheden gacn > 

EN en An He golven Wan mjn angererhtige 
ſware Taft / 
zhuſe mat fe 

(aecgeorr  Geên; Zulk een Taft. ban zond en 

plaanen / Riet te  draagen / rukt 

mijn fchauderk naar beneên. 

—— 5 Voel Doo? ftinktend’ erterzwee⸗ 

fn — 

gie bloes ren mt aj verteeren; waſcluf zijn 3ĳ 

ent. 

“ze mú tat TE ——— 
F 

Ack Gen 6 RBen/ daa, uive wet te fchen- 
den / ick Gen 

age ben n/ rom Lan fenden / 4ol han 

deit gahtjchen Ee — 
dagh in *t Deut / benaautud Gan Harts Zeer nez 
ſwart. 

Gaagen en verffagen/ WMosẽ ban Élaaz 

— nn 
gen / Ga ik al den dag fn 't 3wart. 

3 mt 7 Win ontftoaken ngewanden Doen 

gin tal —— —— — 

veraden mij branden / En boo ellſt hehe 



Tk 3 zn 5 5 ’H Varel mij Lan de fmert 

doozſneden; Gn mijn leden Gé niets 

heel / af Leij ban pijn. 

8 EE bao2 afl mijn Hlagten 

zijn mijn En ae Er EEL 

zelù en Gergaan : *t Brul tan bittre 

zielefmarte / Want min Harte Ai 

berziuakt / Doa? af un flaan. 

g Jaar wat Hlaan ik / Deer Der 

heeren? APún begeeren LE Loor U / 

in al mijn leed / Met mijn zuchten 

Pfalm 39. 

daer en if níet 
geheeld fn 
mijn vleeſch. 

2 Ick 5 
—— —— ie 

fe —— 
Beutle ban 

Det gerunſch 
mijns herten. 

ro Deere / 
boo? u ís alle 

fuchten en is 
boo2 u niet 
verbogen. 

en mn zoenen / Miet Gerhanen 5 

Daar Gi alie? ziet en \ueet, 

zo ’t Bart fchakt in mij Heen en Suez 

der / Op en neder 5 't Lichaam Halt 

“ir Die hansen —J teêr Geminden Re 
2 

r Wijn 
perte —— om 
end? om; mij⸗ 
J Bracht Ek 
mu 
ende — licht 

re Mijne 
En lief hebbers 



12, PSALM 38. 
Pſalm 38. — 

rrd gen “En mij mijn einden / Wijken /, annftin 
aan een — — — 

wite baar mijn plaag. Nabeſtaanden gaan 
nn Es pes : EI et RETE 5 — — 
gere. ter zijden / Wegens t lüden / En 

—— — 
—— 

deellenden/ Hie ik Daan. 

o PA u zm 

13 Enbebie- 12 Zj / Die mijnen hoob bejaanen / 
mijne ziele 
kn L ee 
gen [my iC= henf ende bie nn 
mijn quaet 
ſoecken / ſpre⸗ * 
ken verder⸗ 
— ende it 
u overdenc⸗ — ——— 
Een den gn eit te Frenken / En 1 bedenken ijn 
en Dab — — 
Heen 

5 ODaeinen mi ven den 

— 
verderf / Den vanſchen dan. 

ra hare 13 aar ilt Gen / in d’ angelukken / 
entegen Gen nn 
alg cen doobe S= Ee en 

tekende, Die nij deukken/ Als een Hanke / 
een ſtomme / 
[cie] fijnen 
montnietoy Die niet t hoots En uit wiens herz 

Tfkambe Lippen Piet Fan aligpên 
J 

t Flaauwſt geluid van eenig woord. 

15 Ja ick 14 4 Ha / t/ ik ben al een / “oink oaren 
Gen alë ven 
man / bie niet = 

mboots ende Piet meer haaren / Wat men zenne / 

Beren cn sin, Ee 
kluaaù/ af goeds Wien He tegenreên 

outbeeetten/ Om te fpzeeken / En 
bie 



BRE SAL M 58. 125 
Pfalm 38, 

die Haaram st zuigen moet. 

| 

Á 

15 Want ⸗ * 6 Want 5 / u trou er eeutin Wez 5 Reeker 

J 

zen! Gn mijn bzeezen —— — 

— — — — —— 

— — 
zult in ellenden Bijftand zenden/ Én N 

— —— — 

berhaaren mjn gebekn. 

16 'k Zei: laat naait mijn Witter lij— 17 Want ick 
Lek Aen ĳ fende 3 Dat ín 

ben bach —X 
mu 
berijden! 

baunc min 
et ſoude 
— ſo 

ſouden ſy hen 
— — 3 mn 

juichen zauden /_ ETE 3 “aanfchautuben groot maken. 
— en — — — 

— ——⸗ 

den Hen vberblhden An hunnꝰ trote 

NNT NN on 

chen euvelmoed; Wül die hoozen_ 

* Wanklen Lan 1 mjn” zwaſtken boet, 
BP A U Zi; 

— 
— 

Want / a Heer 18 Want ick 17 Want/ a Heer: it ben aan t 1 Eer 
ze te gereet: 

zinſten / En tot hinken Jeder oo— —— 
— — ſteets Loo 

— m 

genbliſt gereed. K Dek u mijn fmert 
— — 

en onbermogen Ee voor vogen u / 

P 1 ‚ — — w — ⸗ ß 

Wil mijn —— * Die U ter — 
me HE —— 

1 ks Î Ê 5 gen / Biet od Ak bedek Beet ch den 
EQ voor 

2 



Pfalm 38. 

beßommert 
van wegen 
mijne ſonde. 

20 Maer 
mijne ban 
den zjn leven⸗ 
de / worden 
machtigh: en⸗ 
de die mu om 
rale. oorſa⸗ 
en haten / 
worden groot. 

or Enbe bie 
quaet voor 
goet vergel⸗ 

ich het goede 
najage 

ae En Hete 
* ma níet / 

EERE: 
if Godt / 
en weeſt — 
verre ban my. 

23 Waeft u 
tot mijnet 

126 PSALM 38. 

A Gen Gan mer vooz WM Die niet, 

gen af min zonten/ Die mj \uan- 

ben / Wal Lan Kammer en Gerdeziet. 

19 APaar mijn’ vijand zie il eeven? 
— — 

Hoog a verheven Magtig / bej ban 

ſmert en naaù; ODie/ om väaſſche 

aj £ vervoſgen den reên berbolgen / 

Beemen t toe en j {wagen groot. 
— — — — — —— 

oo Zij / bie Floaat_b uaa 
Eene ET — 

nach | ver⸗ 

voſgen mij geſtaag: Ja ze — ap 
EE — 

mĳ gebeeten 3 Want 3h ueeten / 

— Oat ik naar het voede jaag. 

Zie mĳj/ Beer/ Luien elk moet 

duchten / Co Cat U binaten; Ò mijn 

Bab! berlaat mij niet; Glĳf niet / Wer 

genk mijn gebzeften / Der netmeeften 5 

Caan / dat Bj mijn rampen ziet, 

“aa Beer) ik boel mijn Feachten — 
en 



ee PSAL M 38; ‘sg. 127 
— — — Pſaim 38. 

En bezwüſten; Daaft MU tut ae 

mijn hulp/ en red/ Wed mij/ Schutse 

Deer/ Gab ber maden / Craaft in 

naoben/ Groote Baazder ban ’t gebed. 

ER eeen PSA L Ms Pſalin 39. 

Fem | Ht zei: nu zal ík Tetten op mijn KR boot 

paên / Om met mijn tann niet _ nooz Sedur 
en ch 

SS re 4 Sch (Ende 
t'overtreen; Ak zal geen woorzd uit alef af mijne 

el bat ick 

mijnen mand doen gaan /_ Maar eerd 
ge/ ick es —* 

— ee — nen mont me 
beeidlen dien in tegenbeên ; Eerwijf eenen àz 

Erf bewaren; ter⸗ 
= uijlen be godt⸗ 

— Toofe noch tes 
ie mij lu j huokli te te nenftreeft ceft/ Poa hij / die mij booslijſt tegen ft / q side, 

— — 
—— ẽ — — 

daagliſts voor Augen — 

SZ [door] fiilz — 
— — {lui k 

moete uiet; aaar dit berztmaarde mij je lee ban 
orde 5 

— mijne 

ne fmart/ AaPĳjn geeft Werd Heet in t EE — 
u her⸗ 

—te wert Heer in 

Ginnenft Me Hoog verdgiet: Een Luur oute mn binnen: 

— — — 

een vyer 
ntbꝛande in 

— mijn peinzend hart/ ©: hart/ Dat/ andanktk Ad 
2 [doe] (prach 

fc met mijne 
tonge : 



108 he rs 39. 
Pfalm 39. 

5 BEERE/ 
maeckt mi Úte · * 

ee = 5 enn 

Erle — — dagen zijn Gij U 1 OE. — 
—— — — 
3 5 — 

——— Feern mij/ hae & vergangelijſt it: _3ĳ; € Een 

F Siet /9 
hebt mijne — 

— 
tie tdatenidg if mets; fmant/ fchaan be menich zich 
— ind Se zE 

met ee 
— vleit/ De ſterlſtſt' is enkel ijdelheid. 
ween , enſtel 
heid 

>> Gandhzeed if mijn tb geſteld; Ya/ bie 

4 Gaat niet be menfch/ afk in een 
— ers 
—— de 
— * 
in een be 
immers — 
fenfe udelick : 
men beengt by 
ren / ende men 
leet niet wie nee EEn 
kt bri ne⸗ > Men — met 302 ig bij een Al Swat 

ö— — —— — 

En naat zich neemen zal” 
- PAG wi 

8 Cube \ tat ik t/ Hat pa bede 5 Pu ban/ oa Beer! wat if t/ dat 
a Deere 2 — 

mijn ed ît bertuacht: _ Pijn ir Doape 1 fka at au 

© Wertoft mn A al alieen: U Berlo mij/ bour wiu ot az 
* alle Re = F 

— en J 3 EE EEL e fracht ZN Pan af Te 
eenen ſmaet 
bes dwaſen. angerechtinbeen/ En ftel mi mij niet) 

Ù ne: 



en dn a ” ke al — 

Pſalm 39. 
— —— — 

getrouwe Caeverlaat / Den dwa— 

fen ftervlinn rot — 

6 lt hen verſtamd en zal mijn’ mand Foe Ber, 
en fat mijnen 
mont niet op” 

bao2taan Adfet open doen, wijl Gj het Boen; atie Gp 
t het ge⸗ 

— — — 
deedt. Neem üwe plaag Lan mij; houd ap — 

abech; op 

ban flaan/ En maakt een einde ban mijn Abr de 
Beftrijdinge - 

== Uwer hant. 
feeù : Pijn Fracht bezwijkt / omdat mij 

uwe Gand %aa fel beftrijdt ban alie Kant. 

z Wanneer uiu ffraf op eenen ſterviing „F Hatde 
— * met ſtraffin⸗ 

on⸗ 
ſtot Omdat hj uive Wet vergeet, Vers —— 

Bioĳnt zjn wlans/ zijn Jracht bergaat 
su 
ERE a. — 

in ’t Raat / Gelijk de ban een cen pele, tele 
nn es bent / Sad 

leen / Waar aber zich EA He mat Gers 

ſpreidt Geluif/ de menfch is ijdelheid! 
ET EE IE WT GORE RE KT EE — 

8 Woar mijn geted/ mijn Bang me reet), 
mijn gebedt / 
ende neemt 
mijn geroep 

— ker voren / 
* toen / a Beer! Daar % ſchreiend U 

een Gijkaone 
der / gelijck 
alie mijne 
vaders. gelijkt mijn babers/ luaan. SÙT wend 

F5 uw 



Pfalm 39. 

14 Wendt u 
ban mu af/ 
Bat ick my hete 
guiche / cer 
dan ick Genen 
gae / ende ick 
nict [meer] en 

RL 40. 

r Dabids 
Vfalm/ boog 
den Opper⸗ 
ſangmeeſter. 
2 Ack hebbe 

ben PEERKE 
fange Gete 
wacht; ende 
hu beeft ffch 
tot nut qe 
uengt / ende 
mijn geroep 
gehoort. 

3 Ende hy 
geeft mu uit 

ren cute 
— Buul / 
uut modde⸗ 
riah ſſöck op⸗ 
ehaelt; ende 
—*— mijne 
Koeten op ee⸗ 
nen rotzſteen 
geſtelt / bu 
Heeft mijne 
gangen gafte 
gemaeckt. 

4 — bu 

nieui Hebe ín 
mijnen mont 
gegehemt/ eer 
nen lefſangh 
onfen Gode: 
Bede ſuſſen ’t 
fien / ende 
vreeſen / ende 
op den BEE⸗ 
HE vertrou⸗ 
wen. F 

5 Welge⸗ 
— — is 
de man/ die 
den VEERE 
tat fijn bere 
trouwen ftelt 3 
ende níet ome 
fiet nae de hoo⸗ 

130 PSA L M 39. 40. 

uw hand en plaagen ban mij af; Were 

uitt mij/ eer ilt daal in t nraf. 

Dr- 

te H eh Ï ana ben Beer in mijnen 

ulft bertuacht / En Dj heeft zich tat 

mi geneinù 3 AE viep/ Doa2 nood op 

naad bedzeigd / Dj gaf mebaar aan mie 

_ ne jammerklagt. APú/ in hen Euil bere 

_zanken { Pú beeft Dj hulp gefchon 
Fen/ Gevoerd uit modbzia fljks Mj 

ap een rots geset/ Daar ift/ met had 

ten tred / Die jammerkolk antwuĳk, 

eo Bj weeft mop nieu een bankikd 

tat zĳn eer/ Een’ Iofzann: beelen zul 

len ’t zien/ En Got’ eerbiedig Guide 

bièn; Hem weeezen/ en hertrouwen op 

den Deen. Wel hem/ die 't Opperwe⸗ 

zen Out kinderlijk maa Geeezen/ On 

Dem Gertrautwen flelt/ En/ in ge 
haar/ 

MOSEL — 

et 

3 



PSA L M 40. 131 
Pfalm 40. 

a Û 3 hal ⸗ f , gaar / geen kracht Wan ale trats-  bacdise, tn 
gen afluijchen. 

aarté wacht; Wan leugen / of geleid. 

3 APjn Gab/ Bij Hebt uiu faondzen — — 

—— 
—— id tT bie tonbe- deren ende 
ge 

| paalb netaf Wan uiu gedachten melden gemacchit; 
men anfe níet 

| ie eelde 
zal? Wat geeft zon Llug/ Wat tand  ichfe behan 

———— — digen ende 
e untſpeeßen / fo 

zun mel beſpraaſtt? Geen lagrhee / EL 7— 

_ Bet Laarlwer 1 luits Gj hebt Gy en hebt Pet voorwerp ban uw luft; Gj hebt — Bp en Det 
— haat aen 

1 luaugd on / Pijn voren  Hadtofrer mij / naar uw 

— mu de ooren 
am taeneruit. beuriiihae” 
EEE — 

noch ſond of⸗ 
fer en hebt ax 
niet ge-enfcht. 

baa2gebaa2d / Ën nt licha 

4 BGeandafferen/ nach offer Loan de 

fehuin/ Poldeeben aan uw’ eifh/ 

uch eer; Coen zein’ ilt: zie/ ilk Hom / Mn 
ame; in De 

— — — —— — — — — rxolle deg 

a Beert De ral dek boekts is met mijn’ mad 

uelebhagen te 
daen ; ende 

zuwe wet is ín 
% midden 
mijns ingee 

aijn liefd’ en ijver — ai — —— 

uw beige met / Die Bij den ſtervling 
Ï 6 nil: 



EE PSALM 40 
Pralm 4. — — 

zet / Am ’t binnenſt ingetuand. 

oe, WC OE 

ro Sch Goode 
chappede ne 5 ud heilleer wordt door mij alam 

AR — — ——7 mijn tong en He 

BECHE ppen niet 5 Bj Weet het/ Heen / 

cipe” die alfeé ziet; AAún hart herbergt 
Beech? ic — — — nne 
miet ín ° mid⸗ 
beu mijns Deer naait um gerechtintein ; Mu Wwaars 
koackjent ende * 

vba, beid boe ilt haaren; Mu hbeil, Hen 
uut: uive Wels: EZ 

pe uivetrauwe _ menich Gefchaar Pineit daagt 
en hecheele len — h bejc aaren / 4 geit daaglijſts 
n noe 

—— uit mjn’ mond; Uw gunſt/ uw 
—— — — — — — — — 

hoort en gok in t rand, 
Gy/ — — 
— 6 Ö'gnthaudt/ oa Beer! ban uw harm 
armhertig⸗ 

heden ban nt ee 

niet ontouie hartinbeên aPú nooit / in fnelfenù zielë- 
H k en 

baelbabigdent — 

— gelaats Dat mj ui unit en troum 
gebueriglich 

_ Bebhoeden. 
13 Want hefuaar’/ Daar Mt door rang op tang 
guaden tot - 
fander getal 

el Deens Mij bind beftreên. Gé boel mj aange: 

Bebben, , Argepen n Oaoz zanden / fel Geneepen / 
bat ick niet en 

Gnoe Een Beit niet toberziens Die ik heel 
min⸗ 



| PSALM 40. 133 

minber/ ban Au Haafbhair/ teilen menigvuldi- 
ger dan de 

— hairen mijng 
— hooſts / ende 

mijn herte 
eeft mit Bere 
aten. 

gifnee 
EE/ mn te 

nood / @ Heer! bieb vaardig anders DeEne 

—— ul 

fkanb; En oerftazt met fchaamt’ en oek 
dj Yamen bee 
fchaemt / ende 

fchand’ Ben die mijn ziel verbolgen tat —— 
ne ziele 
fer m 

den Daad ; foechen/ 0 

Ens: —— doen mijn lirachten vlien. 

Laat 3'/: arhterluaarde e= _ bie te vernie⸗ 

= 5 — — terluaetts ges 

ME et fchand’ in ’t vlugten mees _ bzeben wor⸗ 
nn,

 

Î “Den / ende te 
fchande luo2e 
den / die luft 
Hebben aen 
mijn quaet, 

7 EN ——————— 16 Waetſe 

maefting zij de laan / Voor alden ſchimp _ berte 

—————— — — lang harer Gee 

— 117 ä chaminge ; 

en hoon Van hem/ Hie mij Lerfmaadt, _ die van mu 

Ù hem DE eest agen/Da/ ba! 

8 Verheug het voſtt verblijdt hen alle/ 
5 verblijdt zijn / 

Been) Ole naar U zoeken t elken — Aas taerhe, 
ee hetis 

É u 

ſtand; Leng ſteed ſteeds u uu vrienden in genuee ich 

HE 
/ De 

E 

ben mand: „®@en grooten God 3 Pac 

a Inf en Peri” Scho Kk arm 18 Ick Ben „„eeutmin laf en eer!” Schoon 'É ar wei 45 
ende nootdruf⸗ 

ben en ellendig/, Oenkt Gad aan dap; mer] 

E — 

Abre bet er 
ende mijn Dee 
bziĳber ; o mijn 

mj heftendin : Bij zt mjn hulu / 

mijn Rracht/ Pijn Hedder/ a min 
F7 Gad! 



134 P SAE Mityos bar. 
Pfalm 40. S 

See) enter God! Beſtierder Lan ae (at! Ver 

toef niet / haag mijn Klacht. 

Pſalm 41. D E‚ sG ie P s AL M, 

1 Een Pſaim Vv— ali die zich verſtandi den — zalig A zich verſtandig 
ben Opper⸗ — — — 
ſangmeeſter. 
2 —— 

{altan eb Del — 

—A a | J— B zal h af bem/ wanneer eer hj treurt 
eenen eſendi⸗ 

WEEKE fa EU _en_ Flaagt / bezijden naar zijn 
Hem bebriÿden 
ten dage des 

n’ 

wenſch; 15 > Behaeden/ en Doen Jaen teelten / 
a m 

ore hier op gard An beef en zaligheid / 
den Du fl HES 

den ges û | a TR: Nooit ban zijn’ Ge Ù gerlaaten /_m / maar 
maeck or⸗ — 

Dn Bewaard Dua ” ‘É tijanbf hoog beleid.” 
A—— — 
geerte. 2 De BEER zal zal  Gem/_ op it siehe 
4 De BEE: 
VE fal hem —— — 

erin neêrgefta2t DE _ Derferken dao2 zĳn 

gerandeet racbt5 in Enne tracht; Gi / zelfs zijn 

ganfche | leger Mod’ Veranderh Hoa 

— — — 
EE uw — Ak Geh tot God Merde Se 
sun rme £ — — — — 
big; gene gen am — ; KR2ei in mjn’ angſt 

En n tegen it men. fi | — u húr ika / REN 



Pfalm 41 

6 Mijne 
vnanden ſpre⸗ 

EE Ren quaet ban — 
and blaam; Zij zemen tat — AMaar 3 

neet ſal bn 
frechsen / ende 

— ft zijn Daad? Wanneer vergaat zijn fijn nac beer 

ramt iemand ban bie fchaar _ roman van 
—— ef Be 

Om mij te ziens Dan Spreekt hij bal J Fecht ĳ te ziens dan ſpre bij valſch bo aeet, 
herte vergas 

en ſmeedt Aij Wluaat/ zou Veel hij kan; —— — 
— bunu⸗ 

UE hj te rug ban mj mij naat rt buiten eee zer 
Tere nn enen en en att. 

„ Haan 2” 

treedt / Speeekt Hij er andpen Lan. ik? 

— — 

Gi PEP 7 101 T 8 fie mijne 
4 Zij mompien faam / berbuld met — 

— pelen tꝰ ſamen 
tegen mij / fu 

bittren Haat; Wan raatflaan nme _ , bebenchen ter 
— — gen mu ’t gene 

mp guact is / 

mer maf/ Gedenken zij cen maas Legende) 
— —— 

delſoos verraad; — zeqt: …,Gudé — 
Kleeft hem 

— F — — — ——r 
5 N 

geesjelvot Creft hem uetuië ; een ——— 
en ſal niet 
weder · ox⸗ 

che ilileeſt Gem aans Dj fam 

„ligt boog eeuwig neêr : eêr : Pu zult 

gij hem niet weder op zien ftaan / 

Herſteld — iik teler.” 

5 AR DO ap wien Mt Hoopmaal , „vais 



Pſalm 41. 

vredes / op 
Wefchen ick 
vertrouwde / 
bie mijn G2aot — — iT

 | 

at / beeft de — / Verbief zijn hiel / en fluen mij 
verſenen tee 

bertend —— a ——— — 
robe fer en ftout/ Cerwĳl hj at mijn 

een Dedod, Maar Gj/ 0 Heer! fchiet 
—— — 
ticht muop: tat mijn hulpe toe; Beni 
it — 

en red/ En richt mij TE bat ik vergeſ 

— inu — En d'untrouw paalen zett'. 
nr 

ra Bier 
weet hie 

mi hebt; Dat 
lek 
vaert my niet 
en ſal juuchen. 

pant mt TÔ > in Mi — — —— Mij onderhoudt fn mijn oprechti 
onderhoudt — — 

e hein/ € &n/ hoop viv aangezicht /_ Pet 
— 

heut; ende ot 

ae — — Te 
ke ————— Eee ZOM en en trouwe we bulp/ me / neleidt 

cut. 
— — t eeuwig zalig licht. 

Brelë J dam alt 14 Gelooft 7 Looft t A relé Gods roept/ doorz alt? 
EE | be Godt 5 

Afas) bet peutuinheên/ Dek Heeren grootheid 
Dr bet euluige B TT — 
bent ren / uit: Dat elk met mij zijn’ lofzang en | 

gebeên/ Met Nmen/ Amen / faut’, 
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ED Br klell: P sar -Ms Pſalm 42, 

H ha Be jagt ontiio- Een One t ijgend bert / jagt antiia em en 

Tee - ee —* vende pe 

men/ Scheeuwt niet ſterker naart Be der be 
—— van 

genot Dan he friëiche waterfrao- 5 Beijen een 
hert fch2eeuntut 

— — men/ Dan mijn ziel verlangt naar Forret 
mijne ziele tot 
u/ao Godt. 
sik Mijne 

ele dorſtet 

— Ee 
Deer: Gad des Iebens/ ach! Mane _ ‚bigen Goor: 

wanneer ſal 
ick ingaen / 

neer Zal ik naabzen Goar wiu zonen 3 ende boz 
E Godts aenge⸗ 
Ene verſchij⸗ 

God. Aa/ min ziel doreſt naar den 

Sn ui Buit uw’ naam Gerhaagen? PP 

N i ahne tra⸗ a Heb mijn traanen/ onder Eg, — 
tot fpijfe dagh 
ende nacht ; 
om dat fn den 
ngen 

Klaagen / Cat mijn fsc / dam en 

—— — —— * ee bay tot mu 

vacht / Paar mij fpatterá durven fen Waer 
ig deren 7 

Ic 
dien u benche Daer Waar if Gad/ dien A nende foz- vbꝛaagen: > 

oo bertwacht:” Jin benaautube ziel bar ie piach). 
benen te gaen 

== onder de ſcha⸗ 

AE 7 Ais zij sich taaz — te / [ende] met 

gef 
Feeft hieid met Gods bijde fchaaren. aire 

benbe menigte. 
6 Wat bungt | * er! 7 2 e 7 ber 3 @ mijn ziel! wat buigt au neder Snijne ziele / 

8 ende 
zit one 

Waartoe zt gin mij ontruft 7 Voed % cuftigt in nau > 

| et 

te mijne zieie - 



138 PS ANTI M. Won 
Pfalm 42. 

het aud Gertroutuen veder 5 Zoekt hoopt op 
Godr/ want 
ick ſal hem 

—— in hvoogſten lof uiw’ luft: ant 
— ſünß aengefichtg. Goöds goedheid zal wiu’ bouk Eené 

verwisſſen in gelukt, Boop op God ; 

fla ‘t oon naat boven; Pant ik 

zal zĳn’ naam nog Tooten. 

7 © mijn 4 HÉ Denk aan U/ oa God! in ’t Klaar 
cont / mijne me 

ziele bungt à en en 
— neer gen / Uit de landftreeft ber Jozdaan; 
— al — 
ubuer unt he * F — 
— Zer __Dan mijn leed due "tt Berman waagen; 
ane / ende ne — — F 

—— / — — — ——— 
u ct kleyn k | ief —— ſt Roep ban 't klein gebergt U aan. 

8 Daſgront — k 2 RE Zucht Daar Kolk en en afgrond iaeit / 
afgront/ by ’% 3 

* En 
Vent Maar groeit / 
alie uwe baren 
ende wive gole EE 

biete Daar uu golben/ baac uu Baaren 
gaen. 

Jin henaautude ziel verbaren. 
Dik — 

Meer] be 5 Jaar de Beer zal uitkomft neeben/ 
fal bes baco — — 
negeer hHij/ die * daaus zjn gunſt gebiedt;: tierenheyt gee 

Bie cents faf 
fn en * A Zal in bit vertrovwen feeen / Èn 

ko} 9 F SE ERK RS 

mm —— — ——————— —— — n 

dat melden in mijn Tied. 'k Zal sjn Á 
o 
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N —— 
* 

—— emt emma 
gp 

ne vant a 
men 

| faf/ zeïff in den nacht / Z sign daar A 

ik Dem verwacht En mijn Hart / | 

Pfalm: 42. 

at mij maan’ treffen / Cat den 

God mijns tevens Heffen. 

RR Val tat Gab/ mijn fteenrotk/ _ „zoa Al 
* Godt / Mijne 

eromn heer vergeet bees 
ge De —— — aerom 

Ge mijt Ga in t zwart/ Daar icin’ gart 
gan Wegen des 
vnants onders 

„rouwm bezweelſten / Om mijns vhands dunne 

smet 

… Bfuingiandij / Oie mj 5 Baant/ u KEE ARE 
er mijne Geendee 

— — — Een hoonen 

„tart doorboort/ Dat_ geftaân Deez mp mijne Wee 
derpartijders: 

— — — als ft den 

… lastring na Hoost: : _ Waar J— tif Gob / op J 
ſeggen Vaer 

—— KO ſe 

Fwien mij Auwdet / En aan wien 

— — — — — 

j iel ! mint a 7 2 Wat 7 © mijn ziel! wat Guint Uu nee onu 
neder / 0 Ei 

g'in mij entrujt 2 MES Datsitap bn 
tuftiah in my ? 

en Woopt op 

Part Het oud vertrouwen weder; Godt want 

nogh loben 5 

oeek in 'iü Hhocgſten Tof um luft : Me⸗ — —— 
verloſſinge 
mijns aen⸗ 

— — — 

ninferf heeft Bij ui’ deuk Doen eſichts/ 

Ber? Daartoe zit U” 

berandzeen in geluk. Hoop op Wem / p 
a 
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Pſalm 42. IS 

ende mijn fla * aad naar boven; Ak zat God / 

he EE er 
En 

ie 
* 

— — EET 

mijn’ God / nag looven. — 

J 

3 
1 

Pfalm 43. Dee LIET P. scan 

— eber —— Daf / Dao? mijn ge | 
ende ea 4 

ne ⸗ 

Mr beden; Strjà Haur mijn vecht / en | 
mi ban bet * ee Et 
— —— 

benmanteg Maak mij beij Dan Gun/ die/ bai 
bedrogs ende 

des onrechts. 

arglisſtigheden, Gerech tinheid e en 4 

trouw hertreben 5 Ovbat mi mijn mm ziel 

uw’ naam Ene En U geheiligd zij. 

a Want ou 
zijt de Godt 
Bier ſterck⸗ & 

5 waerom 
—— gu 
ait te 
wãaerom 

ih eren t Bart. Waarom verſtoot Gij m’ uit uw 
zet — 

egen ded Ed 
EES MEE EE 

—— —— GENDEREN. ‚AEL —[ 
Ei 5 — —— IE — 

Deuciinges manen 3 Waarom ma ik) ter —— 

baanen/ Daar ’ n2 ’& vijands ‘zee geweſd 
en TES — 

benard Geſtaag in ’t aaklin zluart 7 
rn 
eme 

3 Senbe uto — Zend / Beer/ uiu licht en — 
Ut) ME EEE 

—— — —— 

— heid neber/ En beeng mij/ boog dien 
datfe min bren⸗ — — —— — — — 

Bergh uier glaus meleid / Cat uiu netuijde tente 
henſighent / —— Ve > Bennen En — ende mt uue — waonnngen; weder; Dan Klant mijn bange — 
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Eeen Pſalm dje 

gerveder Cen U berge ban uiu eilige — 
—— — — — — zi 

eiù / Daar m mij uw uw gunſt herbeidt. 
EN mene \PRTER ee 

EE ———— 

n ga it op tat Gode aftaaren /_— — 
—— ge altact / mm 

en Godt 

Cat Gab/ mijn’ Goù/ He kzan Han be biefevans 
== mijner bete 

=S 

— — 
— — ene 
eeen 

— es heuginge sie 

geeugd 5 Dan zat itt / juichend/ ſtem ——— 
TE ——— ————— — mijn Godt! 

en ſnaaren Cen rgem an an zijne 2 goede 

heid paaren /_ Die / ne koatitandig® 
EE  _ —— — ne EE 

angeneuat / Müij eindeloos & hberheugt. 
[EAT EEn Ee 
— —— — 

— — —— — 

aijn ziel, hae ti treurt me li ver⸗ — 

—— — sn mine Siele / 

flagen d Dat 3ĳt ganrugtig in wiu om, 

5 ——— ep Bost / want 

fat 8 Bernt in Heeren Welbehagen: te Al Dem 
IE — — « — ee SE 

1 
* nn > — NL 

a 
vi 

Mii 
nigbuldige 

Dj doet weſhaaſt uw Geilzan Daas vereſme⸗ 

ee ———— ⸗ſichts / ende 

gen. Uu oon im Berieeu’/ naar zijn món Gott. 
——— — —— — — — 

nebon: jn redder if mjn un God. 

| DE XLIV- Ps ar u. Pfalm 44. 

3 ! ij TEK d Een One 
—⸗ Et —— 
Je —— —— —— —— — — 

* C it 

Garen Weleer ban onze haadzen Gaur „fte / anter be 
eh —— — Kinderen ban 

Horeb. 
a 0 Gobt / 

— fun hebben ’ 
EE met onnie oo⸗ 

weocht/ TE S'oudtids hen met — ee 
z 
* 



Pſalm 44. 

hebben ’t ons 
bertelt: Ot 
hebt een 
tuerch gee 
weocht in Gate 
dagen / ín de 
dagen Lan 
oudts. 

Beudenen met 
uwe hant unt 
de beſittinge 
verdreben/ 
maer haerlie⸗ 
ben geplant 5 
an helt de 
bolchen gez 
Hacat/ haer⸗ 
ieden daeren⸗ 

deer 
voortſchieten. 
4 Want fn 
—— het 
ant niet ge- 
eeft Doo? haet 
ſweert / ende 
are arm heeft 
en geen beni 

gegeven : maer 
uwe rechters 
hant / ende 
uwe arm / ens 
de het licht 
uwes aenge⸗ 
ſichts; om dat 

n een welbe⸗ 
agen ín hen 

haddet. 

5 Gy ſelfs 
zht mijn [tor 
ningh/oa Godt ; 
gebiedt De herz 
foffingen Ja⸗ 
cobs. 

6 aa: u 
fflen tut one * 
fe wederpar⸗ 

Bit Ben rnen ⸗ 
ten; in uivert 
name ſulſen 
tun vertre⸗ 
den Die tegen 
ens opftacn. 

— — — 
———— 

—— iN — 

hand Derdzeeben / dat zij 't erf verlie— 

ten; Ben fel geplaagd uw voſt geplant 

o Bun 3waard deed hen bit tand niet 

erven; Bun arm deed hen geen heil bere 

werven; Jaar uwe rerhtehand / uit dd B 

maat / Deeft hun bien baa2fpaeh toes 

mek? 

mezicht Deeft hen de zene Weg doen 

doaanen : Want Gij omfcheent hen met 

aat; Oe glans ban t gaùdlijk aan 

— —— — —— — 

| 
| 

bezacht. Gij hebt de heibne met uu | 

— ——— — — — — 

En on Det tueeldeinjt boot boen fchieten. 

— a 

3 Gi self/ no Gak! Hie / uit vin fau 

Pet Haanen floaten in de tenden: 

An uwen naam vertreeden wij Die 
te⸗ 



$ 
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ord \, —— eend ane inten A Es! Palm 44 

tenen and ùe wapens wenden. 
ne 9 

4 Stan ik bol maredé ten aarclages ce 
mm — —— en — niet op mij 

RE Wertroui niet op mijn’ ftaalen huane ; ende —J— 

— ——— — —— — ——*71 rbi pi 

‘ p 7 loſſen. 

— — noch danperheid — 
—— 
8 EN 

maar gij verloſt den beenen Staat / Pan — EE 
— — —Evan onſe we⸗ —— — 

— neen ne — der rpar 

Fjand mant/ waarbaa2 wi duchten: | — — 

IE aters bee 

Eede doet uw hand al wie on haat Met (ant 
—— —— — 

— De. 

ſchand eu ſchaamte henen “blugten. 

RRA UZ RE 
IE 

a —— — — — —— — 

tr AE Go Ten Webber An Gow 
; zt AE God / dien iu’ onzen Úebder —— 

Ee —— En — gantſchen 
3 aanb: ende 
naemen / An W Wien tu’ ons al ben bar: med nacm 

a uu Toe 

— — — — win ceu⸗ 

beroemen. ®en Tof Ds vaams / alom in Be) 

an hzeid / — mi in eeuwigheid 
——— — * KE — 7 — hebt 0 

aar nu Gerfkoot @ [nu tau 

Maar nu verſtoot ſons6— — Seer! Vi ons verfroo- 
— — ten / ende te 

Et — —— ——— En Selen J 

sien ang 1E hooft _m met t fchand Gebeftken 5 A. te 
— — — 

Dewit Gij met ons Geir niet meer / Cer ue en trect. 
ne en 

N — — — — — — 
— 

lr ON pmen —— — 
— — 

hulp /_ al eertijdf / uit wilt treklen. 
— — — — — Gu doet 

ong achter” 

°6 Gij boet ong heevend rugwaardt wijn Ds ern 
| ten 



Pfalm 44. 

ban den we⸗ 
becpactijder : 
ende onfe has 
ters berooven 
ri voorz 
ſich. 

er lijk be fchaapen / Die men fant / Hebt 

Ong 
fchagen ter 
ſpüſe: ende gy 
verſtrout ons 
onder De Pere 
deren. 

Bong aan hun tot (pú3 gegeeben; 

ander ’t % Geihendam gebzant t/ Daar aj 

— AE 

IE 

9 erftroaid / Lol kommer / leeben. 

ene 7 Ger voltt/ dat Gij he hebt witberkooren/ || 
—— om gee⸗ 

| 

naemen) _ Verkoopt G' aan 
verhoogt ha⸗ — — 
ten prüs niet. 

n die uiu erfdeel ffaaren 7 

Paar geen Waardj/ hae min men Bied’; — 

Eu hunnen mik berhoagt GH niet. Gij 14 Gy ſtelt 
ons onſen 
naebueren tot —— — ——— 

Gaerne … {telt ong tot een’ bittren ſmaat Dag 
ſchimp dert 
genen/ bie : — — — 

ſchampree uuren, die ons hoonen: De romtom ons 
zijn. 

taiften / die ranbam oui woonen. | 

15 Gp felt 8 Gj boet o aug tat een (pzeeïinaa: 
ons to 
J———— 
onder be Vene fretten Den hednen- haar © ant heen 
ml fchubbi nt hintk / aat an onder be boiee Doet trekken s En t holk/ hat ond te 
Eeten. —ſ 

— — —ñ— — —— — 

ſnood beroaft/ Schudt aber an / aftteez f 
tin 



Pfalm 44. 

16 Mijne 
—— ig den 

tichen 
= band boa? 

my: ende be 
aemte 

en =d mijns aengee 
mijn aat meteeken ; s Ve — * bedeckt 

bekt mijn aangezicht Zana oa Dat ik ’t 

— niet ap durf ſteeken. 

9 De ſtem dek booners moet it hooren; HOM 
hooners / ende 
bes lafteraers ; 
kan wegen den 
bpant/ ende 

—= ben luzaeche 
gierigen. 

er , - we 5 —se — ⸗,e— 5 

ijn lagtertaal Klinkt mij in dà oarén ; 

De Goaze Lijand Foelt zijn’ moed/ En 

18 Dit alles 
2 if ong obergte 

—— noch⸗ 
gen bebe 

ben gen uiuer 
niet bergeten , 

— ——— 
elick gez 

niet handeit tegen 
— Ulu berbont. 

— — — — — —— 

vergeeten ín oné hart / Norh trouw— 

bosft Weaakigierin naar ong lac. Wij 

hebben echter in bie fmart/ Schoon Le 

wij dit älles ondervonden,/ 

ao uiu verbond gefchanden. 

o, PAUZE. 

ro Ong Bart Geeft zich ban U/ in noor Prine 
achterluaerts 
gefieert; noch 

_den/ Piet afgekeerd tot valfche moden 5 onfe aad ae 

— — — 

— — — 8 

Dat ang baorgerdeechen n hadt: — 20 Boetwel 
an ong bere 
plettert hebt 

hebt G'on&/ in uiw’ taornentoed/ Ver 
G plet 



Plalm 44 

teene vlaetie _ pletterd im gen plaats DET Braaften / 
ende * ki — — 

— De En ons verdrukt en bang gemnoed De 
zeckt he à 

bed - — ae) ua * n 2 EN * 

NE TEN 

daodstalleien haer genaakten. 
— — 

Ee ir Aa/ Hadden tu’/ in Dien deuk ne 
es Goor 

havden, berge zeten / & ®en na naam Gan onzèn Gad Gere 
be anben tar — — — 
eenen 2e DA 

ben Godt uit meettn/ De Ganden / in berienenbein / 

22 Soud Eat Meembe noten uitnemen: Zou 
Boot iig € geemde noden uitgebeeid: Zou 

niet onder” Ee - en: 

footer ant Óod/ waar zijn onkreukhaar recht/ 
berborgenhe⸗ 

beds Die eubeſdaad niet onderzoeken? Ml 

{ 

| 

tuat in ’t Bart wordt overlend Sent — 

— ÿ / tot in be bienfte Haeken. 

23 Jaera re Paar fuj/ am 1 uiventtuif Gerhgeeben / 

worden furt - mn 

en Deriiezen / al ben ban/ het iehen ; 
fun — 

at LE 

Hachtfchaven. tuozden flec flecht2 ban bun geacht / J Nik 

Wij 

24 mDaet  fchaapen / Hao? Get mt — getant. Waak J 
ny / haerom 

er BE zen 
— 

mer) op7 a Beer! maaram toch zoudt Bij 

— —— siet i * 

wighent. flaanen / en De fimert vergrooten? Ont- — 

aak / taan/ dat Sſong nag gamchouwt, 

En ong niet eeuwig wmilt Lerftaaten. 
13 Waar: 



PSALM 44. 45: I47 
EER! . Pfaum 44 

a5 Waerom 
foudt ubo 

LENT achge 

— Zaubt Gij uw aangezicht — 
ende onfe on 
berb2uchinge 

Ek Waarom Lerneeten onz elfend’ vergeten? 
—— ⸗ ti⸗ 

onze ziel/ die naumnijſte út ſeeft, A ft/ Ai Bk ak ; onfe 

Ed Gl ——— 

treurig ín het ſtof gehaagen; Daar 

onze huilt aan D'aarde Kieeft / VBezwü— 

Hen wij in onvermogen. 

14 Sta op/ a Got! taan medelijden, ns ANO 
F — —e —ende verloſt 
—— — ons om uwer 

Laat ont uw' arm van nood bezijden : gzeedertheren- 
bent wille. 

Perlak ons uit uit den annft / oa Deer! Zoo 

| rat uiu goedheid eeutuin deer, — 
ſalm 45. 

BB KLV LL Me 1 Een One 
den — berluijfinge / 

| M 5 EERS es een Wieht bee 
ĳu hart / vervuſd met Beilbefpie: HA bir 

- fanameefter / 
Ee ONCE de kin⸗ 

beren Ur Zal ’t ſchoonſte lied ban eenen —— 

Schoſchan⸗ 
nim. 
2 Min Here 

gelingen / XZ 

— — nfchzift. 2 — Durft / ninob mijne 
— en edel 

“ute fhoanbeit / baan te — Gaat — 
2 
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Pfalm 45. 3 EEE * 

3 Gn sit in 
Zer al Bet ft fchaun Der menfchen ber te haven 5 
dan De niette — — 

dd 

——— Senãe IË if op wl un u tippen EL De 
is untgeſtort — s 
fn uiuc lippen: 5 

daeram Heeft 
u Godt gez 
fegent in eeu⸗ 

arn od, denk an mo2a/ a Da bent uiu — — 
——— 
uuemajetene ue zijde / Uu vcinttend — — 
heerlickhent. —* 

ſchern gebpet ten ſtryge; Dertoan rn 

5 Ende rijdt 

lick Lin) uwe Et = — Ee 

beerliebenel merk in uwe  eertijhieid < Ou zui 
een man en 

glans / Hertoan um mjefteit 5 Wijd TS 
vun2fguehige ee 

op De — 
er waerheÿt — 

—— tee wont der warhet D3 rid buoer eerdige fachte u Î Huarz 
moedigen nnn Sin — 
ende uiue rt — 
terhant fal u 
2eeflicke din⸗ 

gen ſeeren. 

E 
— —— — ———— — 

— F — rik bebaën/ En iu: ie 
EE 

_ Erin _meburhte, daaden Doen. — 
ERTL DNRT 

6e pülen 3 “3 Wu pijlen / fel van uiven haar nedpee 
sn fcherp / en 
—— bale Ste ien vent PAS — 
onder u Hale 
len: yere en/ & 
fen] in therte — 
van des o⸗⸗ 
nings vnan⸗ 
den. 

7 Uwe 
tijzeon / o 

j 

—— RE / 

altoos; hee ETL hekleenen _ en basten” 
an 



en Ke DP; * 

zwaait 7 heerſcht met rechtmaatigheid. 

4+Ò God! ui God, heeft mita u ober Sophene ae 
g 

— — — — lief / 

_ gaoten Met beeugdezalf/ meer Dan uiu  godtloosber:, 
358 ubve 

meêgenaaten /_ Omdat F 
— 

haat/ En ’t recht bemint. Uu Pdren sijn 

| a * — Se mpèrbe/ ende 

“paaftljk cijkggewaan / U toegevoerd uit — 
el enbeenen 

afenfen / Lan pa 
cfpenbeengn haven / Dal eedlen_ meu _ Mae Ue 

boet elit um boogheid looven; Doe ruikt 

Balt 7 tier geur ui ziel berbljdt! — 

BA W-Z-E: 
— 

Koftel 
Cftaetdochte- 

— in be Kor 

rr Hoodꝛt / 
—— en⸗ 

u neig ui — — boleh) ente 
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EE eit an HERB ien 7 WZ vaders uiueg baders 
bung. 

huit / uiu bolk/ en Wat voorheen UW 

dierbaar en aon fcheen. 

12 Softe 6 Dan zal de Porſt ban al wiu fchhaan gez 
Koninoh luft 
hebben aen 
uwe ſchoon⸗ 

— —— 

nings bachtet 

Baere haar inwendig ſchoon te roemen; t Boz 
wendigh; hate 
kleedinge is 
gant gouden duurſel is/ naar voꝛrſtelijſen ſtaat Dan 

{outer goud netoerkt in ’t nd 

ts amgeftiee 7 7 Strakke leidt men haar in ftaatfij / uit 
fal ſu tot den 

— haar tooninn/ 5 Au Hleeding/ rijk tijk geſtiſtt Ee 

e — 0 

ende) Ent rE Daarin Tonino): Zaa treeût zij haat 
zĳn / bare Ui de ern — — 

bearfellinnen/ / 
boacde woe et al ben maagbenftoet/ Die haar Ger bac : ee 

— —E 

16 Su ſullen — /M beolijk te gemoet. st. Zi zullen 
oek, wd 

Gijp en ene blij / geleid met lafgesangen/ De vꝛeug⸗ 
ges fit laten — — 

be boên/ bie afftraalt ban haar tuangen ja 
t 



8 
3% 

2 plaats tan uw en b2oas , 17m Dee 
ren / ſuſſen pi 

me baabzen / Zult Bij, verlang uiu zaaz Ee sns 
tten 

nen zien vergaadzen/ En ftellen her doa2 tene neet 

uiv meduchte hand/ Ut BROER door / 

18 Sch fal 
—— na 

— — 
an eltſen 

ind gefacje te tot 
> geflachte ; 

— jullen 

u be volcken 
„oben eeutuige 

veeutuinheib / uit after volltren mand. 

en KENVI PS AAM Pfalm 46 

—., 
— — — 1 Gen Tiedt 

| 

oa ig een toeulugt voor De zijnen 5 op p Hiamot) 

TE cfangimeee 

un kerkt” / alf zij Doo2 bzoefteid Hui —— 
r 0 e 

pn - a Gobt ís 

neus Zij werden ſteeds, zün huig ge⸗ ong eene toe 

Et 
* ick 

maar An zielbenaautudhein/ in — —— 
hulpe in df 

tene j  maeultthede 

.: lek zl geen vzees ans boen bezwijk
en A — 



Pfalm 46, 

ín’ herte han 
zeen. 

t hare — 5 ond 3* 2 —— — Get rain zeenat —— 
ſen / laetſe be . 
toert Wader: nnn 

5 s 7 Haer be hee, ſchen; ©! ontroerhe Wwaatren hevig vuige 

— Bh fchen 5 s De galben maagen / Haar Baar 
— — 

fuaên / Wet berghevaarte baabzen hoen: 

5 Pepens: De ſtad / het Heiligdom / de wooning 
viere (uilen —— — 

en een Gad / den aller hoogſten Vaning / 
Det beligdom == — — — — — 

gen Bef ie Warkt in haar muuten/ tallen to/ EE A — — 

Dao heektjed — verblijd. 

‚SG 3 Geen oudeil zal He fab Gerftaoren/ 
haer / ſy en fat 

mancke⸗⸗5 * fensGoefatre_Caar God zijn twaaning heeft Herkoa- 
heipen en in ’ 
renGgeken De es IT — — Ennn seinen nen mozgenftontg. ren: God zal haar redden uit Den naad / 

God verhief zijn ftem / en d'aarh Ver — 

ſmolt / voor '& Waogften toorn vervaard. 
PrALU zi rs 
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—— — 
Pſalm 40. 

bacbt and in gebaaren. meto 
nb — — 

de — van Jalobs zaad/ Ak en) Bela! 
— — — 

—* — ecu Buen / een toeberlaat. Ttamt / 

KEN Daaden merken hi Witt ap E 

anfchoutt dek Wougften groote wer⸗ — 

F — — DEEREN: 
Hen. —— maat die naait te tuiten if/ _ die berioe- 

—— 
ſtingen op aer⸗ 
ben aentecht: 

* 

Die b'oore 
— logen doet op 

Z-t ennde Det 
aerden / den 
Goge bere 

TE reeht! ende 
de ſpieſſe ont⸗ 
wee ſlaet; de 

rr Watet af / 
ende wetet / dat 

—— —7,z—,— —X Godt ben; 

——— — — Ach ſal ver⸗ 

Weet Aſt, Gen Bod; — moet _ îoogt toazder 

— —— = onder DE Hey⸗ 
— ⸗ r benen / Ach ſal 

verhoogt wor⸗ jat — — dek acte 

12 De BEG 
ee WE der hep? 
— ſccharen ig met 

ons; De Godt 

efaroûs is ons 
een hoogd | Rete 
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Pfalm 47. DE XE Ps AL M. — 

1 Een Pſalm / JE 
voor den Ope 

ct de 
bras van ſtlapt / en betuigt Onzen God uw 

a Alle ou 
voſchen klap⸗ Rt 
pet — vpreugd: Weeſt te faam verheund. 
Aunchet Gode A zen — — — 
met eene ſtem⸗ 
me Gaf vreug⸗ 

dengeſangh. 
Zinat heg Doanften EET 3 rs Guint ůͤ J— 

——— 
uAlle vreeſt zijn mant : Zijne 
Allerhoogſte / EZ 

is — — Baat Beeri belt 7 — ZE 

et tf Lo- M 

—A— iaer De Ĳ 
gandiche acte * 

ranù der aarù / Wijd en 3úd vermaard. 

4Dp Gent 2 Paar Godt mjg z beitel / On Bode 
be oeïcken onz 
Ber ons; ende 

_ de natien om Gaan Hebel / Slaan wij / door zjn — onſe voe⸗ 
ten. 

hand / Walken aan Den band Die / 

dao? ank Herneêro/ Daar ank nfkr 

ooorkoekien teerù/ trekken tot een Wijk Doe 
bees ae en 

Saco loten _ Dj/ lefderjk / Nan zijn n fmao2à 0 ge⸗ 
gehadt / Sela! ! 

denkt; D'erfenik ons fchenkt/ Gukobs 

Beerijkhein / Nan Gem taenezeid. 
6 Gobt vaert 

hie be 3 Bod Laart/ voor het oon / Aert nez 
BEE — == — 

Batu der juich ambaag: t Sche zi 
aſmt 

nT EN ed Mid 
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mm Pfalm 47. 

beft den lofz glorie uit, 

zang aans Zingt zjn wanderdaën 5 
; fame aunt 

Sinat de fchauuite ſtof; Zingt deg — 
p 

_Honinag lof/ Pet ven” zuivzen galm / 

get met} een blijden pfalm : F 

9 Godt cer 
geert oet De 
— 

er Doe heerſcht alom Ober 't hero > 
net heulighent. 

hefdendam 3 Doe Dj Laun zijn’ traan 

— de — — ——— ieder 

Geeft zijn rjkfgebodn/ Daar Get al Hao? 

bukt. Eebien/ vanfch Gerrukt/ Pu hun tenen 
—* Dele 

5 . 5 ’ r * tor et 0 àa 

* t gadlijk lic Te licht Straalt in ’t aangezicht / bes Godts 

ie EE 5 

Deelen ín ank tat / Eerèn Uhzamk Gad. En
 

— — 

verheben 

hen Staat/ Die den 

ouberzaat / Maar Bobi twize Smet / 

Yin ten ſchild mezet / / Geren ’%& ns Hoog⸗ 

de mant. Gat munt wt iu tracht. 
Pfalm 48. 

_D EMV: S ALEID 1 Gen Cicbt' 
F Pſalm / 
voor de Kine 
beren Lan D= Been WE groots elft sing zón A ö 6 5 tof ra 

— 

Bn À 

des: Dur is eet 



Pfalm 48 

pziften 3 ín de 
— * 

odt op] 4 
ben bergh ie 
nee beglig= 
ent 
3 Schoon ban £4 
gelegenbent/ * 
eene breugde 
—— 
erde 

RO 

— —— — — — — bergh Sion / — gaende zjben_Loa2 D'aard/ fuat zemen / Ak Sianë 
an ’ nooꝛ⸗ 

den; De ſtadt — —e —⸗ 
berg! j — ern ! hoe grootſch /_ hae blj / Hoe 

En ee 

heerlijk aan De noorder zú’! Wie ik t/ 

bie níet de Goâftab roemt/ Oe Stat 

des grooten — naemt 2 

bate palen 
— 8 & A; 5 

cen joogd — — wordt daar erkend een flat En 
trech. 

haag bertrek boo ’t balk te. uee 

„Slomener zen: Been hozften Geeft men haar te 

ze ed 
t”famen daag bogezen. Pak Pag habben 3 / berhanden/ 
getogen. 
6 [Gel „SEG Den touf zich anderwmanden ; jen 5 Paë habe 
aten fit herz — 

—— den zij de Stad in 'toog/ Of hun 
B — 
tuech. beriwand2ing Eeen 300 Gaan / Dat 

Sion flecht& ban ber te zien Den 

ftrafis ban fchaik te rug beed Blin. 
3 Baar 

2 De BEE: En An Salemt Ee en — Daar ; 

hd 
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7 Beebinge 
greepſe aldaer 

aen; fmerte alg 
ig / eener Baren 

ber vrouwe]. 

“0 Gelijck tun 
gehoort hade 

=== den / alſod hele 
— Ben wy gefien 

in be ſtadt beg 
en EEGEN 

Ber henrſcha⸗ 
ren in be ſtadt 

onſes Godt 
— Bidt ſal haer 

beveſtigen tot 
———— 

— — vaſt boen ſtaan. 

PAUZE. 

10 O Gobt; 
fun gedencken 
uier welda⸗ 
digheyt; ín’ 
midden uiues 
Cempels. 

ban ui Heilge wooning. Gelijk ui sr Selen, 
— alſoo 
ig uwe roemt 

naam i&/ graate Loning / Bij an te ssraende ern 
den der aerde; 

uwe rechter⸗ 

is z t is bol 
recht geperezen / Zu Yaa if uu roem Ge bn en 

ent 

aart. Min rechtehand/ die ’t klmaad niet 
| — dutdt / 

— 
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EEE 
ra Waet den : nam’ AO: 
ER 5 5 Dat Siang berg tueergalnr 6 ban — 
ble zijn, laec 
de dochteren 
an Guda 
haet verheu⸗ 
gens omt uiuer HS 
—— wil⸗ 
Ê. 

13 Gaet ronte 
om Zion / en= … Den. Gaat 4 
be omringtfe : 
teflet have tas 
vens. 

heete ap hare 
beftinge / hes 

14 Settet uw bie * t berfterken 5 Ha siet/ et/ met een op⸗ 

berichepdene, … lettent oog / Paleizen ſteigren bemelz berfchendente 

fenn a — Ii atd hoog En ffaut berbuuren al ’t getneid / iz 
hölgenden ge⸗ 
achte verte — 
ES _ Opdat mj t aan uw Fra Érnoft hertelt. 

AiDambee 6 6 Want deze Gad _i anze Babs Bi 

ian SE mar bel —— toad: Bm fot B t Ok Deel/ ons zalig lot / t/ Oan, to 
ond gelenden 
Get er Daot. — 

toe, nath Deen ET te te fcheïben: € 8 Eer hood 

il 

Pfalm 49. — D SAL M. 
het G TEE oo? dein Ope 

ngmee⸗ gd ee TA. ĳ voſſten, / Gant; staar nin 
B ban 

orah. —— 

Hen > eer onb t / elù f oant, 2E à t /t Zj j laan han ftaat/ / 
Ren: neemt tet == 

Île in⸗ a of haog/ metr jet eer —— EZ vijk 
— — 

Beitealsaer af arm/ komt/ luſtert — A, 
mijn 



z Pfalm 4. 

—* rijck ende 

— mont 
chel 

tjd fi Ee 
Ren; ende 
— — 
mijns herten 
al bol bere 

ch 
Paat mit oare 

nepgen tot eee 
ne fpaencfie : 

— mj Ì EZ sp waerom 
jo Wat zou mij tach Doen Heeezen ín een du rite 

en tn agua 

dagen /Lals] de 
—— — 

en zijn ma om⸗ 

beftrjat / AUlé tt omringd / fenaautud , tingen? 

tn / Waarin het kuaan/ het anrecht mij 

ben do ’t geweld/ Dat in mijn’ bal 

zijn b oogft genoegen fteit Wat hem ‚5 emaende, 
haer goet hete 

é ar? — trouwen / ende 

Betreft / Die om zw {chat betrouwt /__ op be veetent 
hares rijck⸗ 
doms roemen; 

En al zĳn’ roem op grooten rijkdom 

8 Niemand 
ban hen ſal 

— ſſijnen] broe⸗ 
— AR Hear > ber immere 

her niet in t levben: Dj Han taats edje 

houtut;s Zijn fchat behoudt zijn’ hoer 

—— ak 
baoz aan Gob geen tosnelh geeven. Ene nee 

——— gt 

5 5 Cnpant de 

3 Bij kan bien prijs ber ziele / dat rantfoen 2 Gine bee 

ne e
e
 

rer ziele 1 te 

—— koſtelick / ende 
Pus fi in eeuwig⸗ 

bene orhei⸗ 

Di wen — — — t licht 
te 



Pfalm 49. 

ro. Pat Hu 
oock booztaen 
geduetiglick 
foude Ichen / 
Lende] be ber⸗ 
berbinge niet 

et Pen levenden; Der divaa: se Dimas — ER 
fe ſterven / dat 
% 5 : 5 ——— EAT. De NET maes ende _ hem niet ontefend : Dj siet / bat hum 
— 

— in 't ſterven n niets f —— taaten / iP aar ê 

ten, : pn 5 = 

ta Ware bin⸗ ae Al — zún — ss Mijn huik zal get 
nenfte- gedach⸗ ee 
te is / dat hate — — 

es EES Pan kind tat kind debuttla zijn in ecutufg 
heut / hare 
wooningen 
tan geachte 
tot geflachte: 
ſu noemen de 

—— ot 3 zijn zhu trotsheid taemt/ Zijn EE 

Goutut / naat sinen naam genoemd: (Em 

—— — — 

ais t veey en derft in t eind 5 het leben. — 
PARE Ee et 

ban hen: * 

ah En bi — — —— | 
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tant. ilk 't —— ft / dats m der zl Ed 

coen 
; fa! 

—— NZ 

— Duolpad vonrt: De daad — it aat — 6 

graf ai hare 
gebaente ver⸗ 
ſijten / Celck), 
unt fijne woo⸗ 
ninge. 

— beu — Dag Dei Beeren / 

— 

16 Maer 
Godt ſal mij⸗ 
—— gan °t 

ſal man opne 
ad — 

7 En bꝛeeſt 
vide / —— 

—— — — 

ap in zijne — — Vꝛeeſt Dem 

Ee Je bu 
en fal in fijn 
fterben niet 
met allen mee 

3 Ende 
lover om dat luft Gaadt / En ieder roemt zijn \ueelù’ 

en 
‘ 

— 



_ gaugh. 

Pſam 49. 

gu u feloen 
goet Doet : - 

al —2 — oc 1 

kot bet gelach” lk 31 zjn gauſch geflacht / Dertzeemd 
ce baret vade⸗ 
ren: Cot in 

— tan God/ in ; afgronds donkren —* 
licht niet —— 

ar De mene J Dan/ oa menfch! Hae Waarn/ Bae 
fche/ [die] in 
weerde if/ ende 

— „_Aroat in eer; Z 

bergaen. Han wuiven Beer/ Oan gaat gj/ ak 

oa gi den fuit berfmaadt 
* * LD nn 

ene 

de beeften/, Haaft Gerlaaren: Een Tui 

bederf is u ten fat befchaaren. 

Pfalm 50. D- E Panne 
—— 

EE er goden God verheft zijn tem 

Godt der gas 
ne DEE met magt — En roept Deez aard / ban 

aerde 5 Ban Den 
opgangb der 
ſonne / tot aen 
haten ondets £ 

a Uut 14 = — 

—— Wit Sian/ zoo volkomen fchaan/ ver 
ent det | — 

— ſchjnt Sod Lal ban gläns am op 

OnfeSort zjn troon’ te ſtügen; Di aû 
Wi 3 ſtügen; Dij/ onze Gad/ 
ſal niet (Meije 

koe | a — Dj kamt en zal niet gen 
te 

meern: en⸗ ee 

— 2 Verteerend buur gaat voor zu aan” 
fcee ſtormen. 
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hooz elf oog/ Woept Dj tot aarh en 4 Dn fazer 
nd aa tbe 

hemel ban ambhaaa: „Verzamelt mij —— 
ſijn vol 

— — 
— —2 richt en. 

„mijn dierbree gunſtgenooten / Die mjn 5 5 —— 

———— 
ten / die mijn 
verbont ma⸗ 
Fen met offer⸗ 

— lande. 
6 Ende de he⸗ 

melen verkon⸗ 
digen fijne ge⸗ 
rechtighent: 
want Godt 

* — d ’t Lili offer — 

rerbt/ Want Sod is zelf be Vechter / die 

9 2 2* te ct / » 

t Geftlecht. Hoor mj / mijn volſt / haas / —— 

2 5 

Gêrel / Haar ik tot U fpzeekt en roep; A eer ie 

A Gob/ Ti ben iu God; 'k t Beftraf ue lobt. 
uiu 

an 
_ piet ban Wegen boffergnden / Daar nier rafjen 

.”, e ka — — —— — — ü —— 

voor nit, 

9 Ick ſal iwt 
sf ui huus gee” 

men ; [noch]. 
Bocken uut 
uwe Kopen. 

ro Want al 
ct 

ften op dun⸗ 
—fent bergen. 

11 Sch Renne 
al t gevogelte 
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Pfalin 50. PEA Z Es 

resomg 5 aait Flaand’ Mi ’tu/ indien ik honger 
Bongirbe/ é u — — — 
en jau — 

n et feggen : tet ùs Want bd’ aard ik jn 5 en al wat zi 

eten / ofte — — 
menſchen voedt, Pijn fpÚze zint mijn — 

14 Offert Deantt der boſtſten hlaeù 2 Heens — 
_ Gobe danch : — — 

ende betaelt — 

po — F ad uiu danſtbrze lafgezaugen; t Geen gij 
geloften. $ 

15 Ende 
roept my aen 
ín den dagh 

Bene: aten (ale en Beer 3 Dan help iſt u / en nij geeft 
— ende gu — — 
uit my eeren. 
16 Waertot Gade de eer. Maar zijne taal tot goddee — 
— gedtlaoſen 

t Godt 
at Best” an 

mijne fnfettine 
gen te vertel⸗ 

peen jn mijne tetten uit? Wat roemt u val 
eest zoet 5 —— —— == 

17 chile mijn bGerbondelingen/ Daar g'u dong 

binge hatet / 

Bheberee _ fuaa2d noch ftraffen laat bebuingen? 
en > tee u benen —— — — EEE 

koerpt. 

Anim 7 Ziet nú een’ bief/ wij loopt met hem, 
en miet met 

Z 

Geel ie mee veen fkeclt; Gi zit het/ bie met ofserfpeer 
ogerfpeelderd. BIS 

faazen uidt Waaram tach fpzeekt mj 

{erg beelt Fn 't vuil hermaak tan hun 

antuchtigheên; Wu mand if bol Len 
anz 
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nn! S ——— * Pfalm so. 

__ange banden reën; Uw fmaode tang — 

Sr or U Én ’ guade: 

SR afgerecht op liegen / En tecbe —— 
— Ee —* 
gewend aan veimen en Gedziegen. 

. ——— 

at 8 ee eere 

8 Gj zit / mij fpeeclit Ft ban — Hoe rene 
— 

—— * emee SO t tegen 

ze ns —— 

— von Gets rbe moeder 
ERR NT — — — geeft an Taftce 

== ringe unt. 

Wi 

TE 

J 

FE Í 

— gij Bug met t fmaaù * rat / Én faëtert 

em: ; dit doet me tai en biij; At zuja/ zr Def hik 

—— en ich {lij 
peren ennn n —— — 

ren — —23 meent / 

— 

dies meent ge / bat ikt ben als gij: Lal dat ick tener 
nn — — 

mael Gen gee 

JE 
Std 5 Et ae: Ee 

— — 
al u ſtraffen 

ver uw een Geilin vannië belien / En erat deror 

E ee nk 
dentlſick Luo, 
ufue oogen 

— gedzag u Klaar r hao? oogen ftelien, ſieſen. 

Fan nr zer — 
Jg — —— 
——— — — — 

— 
2e Verte 

SG Perſtgat dit it tach / vergeeters A Ts 

— Godtverge⸗ 
—tende / op dat 

Gaus wet/ Opdat it niet berfcheur’/  ichnieren beer 
— — ſcheure / ende 

— — niemant en 

en —— —— reddee Wie t danſtbaar 
* — 

3 Wie 
— / 
die ſal mun ece⸗ 
ren: ende luie 

__[fijnen) boegh 
— [wel] aenſteit / 
Sdien jak ich 

Godts Henk 
doen Hen. 

akal 
Ee — 

— genta: boen. —— — 
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Palm 51. DE TeteeP sen M. 

J ge A | A r 

RE — — __ enaê / a Gad! genaë / haa2 mijn 
teu Opper⸗ 
ſangmeeſter. 
a Doe de 
opheet 
Ba athan tat — — 

— barmhartigheden; Delg uit — — 

em Dad SE Baene bergeef mijn abertreeden 3 im goedheid 
genadigh / ij 

s,So/me tort noch paal noch perk gezet. 
eenhent: Gelatine —— —— — Z 

mijne others afc mij wel ban angerecbtighei : 
de groathent 
uwer barm⸗ 
hertigheden. 

Bid | 
Beer gefchanden; Zie mijn beraut / 

fonde. hae eert baetling pleit / &n reinig mi 

han al mijn Guile zanden. 

sWantin 2 Bant ik gevoel He grootheid ban mijn 
enne mijne 
obertredin⸗ — 

Keen baaad Pijn zonde zie K mij ſteede 
ects noo — 

Wegen u, Goor aanen Bel tenen U/ 
ualfcen/ heh ET 

——— — — | 

5 5 £ nt lont / mies 

ende gehan, ja Ml atieen/ mikdzeeben ; Tw tuil en 
—— oogen : op = 5 

beetion ste: met / hoe Heilin / ftùut verſmaad. Ak 
in ui ſpreken / 

en heb gedaan/ dat maad was in uw vog; 

Dies hen it, heer, uw wrauſchap 

Dubbel waardig: KRErken mijn ſrhuld 
ie 



— an on ad 

PSALM SI. 167 
ne wesim sr 

bie U tot straf betwang ; Uw Haen ië, 
| 

‘u vonnis ygaunſt rechthaarbin. 
— — 

— J En 8 

Je 

3 TAL niet alleen bit Wlvaab/ dat roept 7 Siet/ ten 
Ben in onge⸗ 

— nn rechtigheyt 

mifafs Been / ben in dhaerech Mans per 
— —— — — zn mijne 

Ss SN moeder onte 
tiabein gehaorens Pijn zonde maakt  fangen. 

— — ae — 
en nn ne — 4 -— 

oes 
t baagwerg ban uiu’ taarèn / Heede 

— — 
—— —— ER 

—— —— 

gan het uur van mijn ontvangnis af. 

ik | 
user men 

ben EK nn, rn —— 
— — — 8 

— — 8 
— — —— — 

GT ee 
= 

 Zie/ Gú hebt luft tat maarbeit int 8 Skt/a 
ik 

— — hebt Luft ger 
— — —— — luaerbent ín 

—— — — 

gemoehs Bj/ Deer/ bie meet al tat oem 
Dn en gn ee — — verborgene 

EES 8 ES DEN S= maeckt gp mn 

ik heb miëbzecben ; 15 Bij/ die mijn’ negit misdenr ber 

met wijheid haat. neuned 5 En in mijn — 

— 

ziel um madl licht gegeeven. 
— — 

* 7 ed gern ei OR di 
4 Ontzondig mij met uzap / en Mijn > Ontfondige 

ende ich fal 

sief/ Pu wanfch melaätich /_3al rein ein sat mn, 
nn EE 4 en — ende ick fal 

EN —— — — =tuitter zijn als 

zón en geneezen : Wafch mij — /__ fneceuw. 

300 zal îk twitter weezen Oan fneeutu / 

geef mj — —— — 

gp bere 
Laat uit uw' mond mij 5 ftof tat — —*X bebt. 

chan 
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— Dibi Bart — — | En 

min” geeft be maare ruf Gerhaaten. | 
PAUZE ns 

— — 

derbergt — Betere 5 Verberg uw dog ban mijn bedreerhen 
— — 

ern inline Kwaad / _Paarhon2 mijn ziel gevoelt 

— 
De i — —— : — eln/ à — uto 

RE Kin — an mijne ue miutelbaat. — 
— —— 

re Schept Herſchep _ mjn bart / en reinig —— mp een reyn 
— o Godt: zen 
ende ver⸗ — — — 
nienuwt ín 2 eer! Die buite ban ban af m mijn 
Ginnenfte tan ——— — — 
mp eenen Hage 
ten geeft, Pernieutu in mi eén’ 

3 En Gers 
„an mu niet 
Han uin aenge⸗ 

(be: onhe EE riete Taat ban ZE ui” — 
Heylſigen ——— — — IEI 

Geeft niet ban B 
nig. — 

ms * 

te aa? t Mij leiden. | n_ Boftier mijn’ — 1 

baat Gi mijn mr enhen ziet. Geef mjn 
ges 
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ee 
gemach/ dat nu Audſtvallig — — — 
ESS ee 

van menen Ed 
— — — em —— uiueg 

— — tueêr 3 doe op uto heil Bj 
== Geeft ondete 

freune mn. 

mij hoopen; > Laat mij / heſterſtt danz 
—— — 

_tenen ecdteu geeft / Volvaardig ’t pad 

ban uu geboden laopen. 

Pan zal it elk / Die ’t heilſpoorz. Lijs 15 So Matten 
Z 5 4 — ſp ij de obertreders 

uwe legen 
Teeven : ende de 

rn — ſoudaers ſul⸗ 
fen ſich tat u 

Teeven; De zondaar zal zieh ban tot teven 
ze — 

u hekeeren /_Cu En fcheppen moed uit 

mijn beljaubenië. LE Gaù: bij God 

B) loſt mins heils/ —— rgeef mijn ſchuld / Mijn „nij gan Hoe 
ſchuſden 

bloedichut toch/ Hoe billijk aat te KE 
— —— — WPT 2 

inne 
Daemen; Dan zal r mjn nm mond / met nd 

roemen. 

_ zauaftaf fueêr Gerbuid / Uu Heilig 

… recht / gepaard met gaedbeid / roemen. 

_8 Deer / open Sj mijn ſippen Doa2 uiu hecre/ 
ET opent mijne 

WELDEN EE —— 
ne —— — lippen: ſo ſal 

t/ Zana zal mijn mand uu’ lof ge⸗ mön mont 
— Wiuen lof ver⸗ 

nl ‘. 

rg Dd. cn men. 
ed 

== konbigen. 
EE 

q Germeiben ; 5 Geen offer Han haag 18 Want gn 
en hebt geenen 

se fuft tet offers 

mijne zonden welden; Behaagd” HL * bun” Leie oe 



170 SPS A TeeMS al 
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Been  ftrak _ tuferd het U geflagt. Int anbien 
au geen beha⸗ 
gen, 

Handen Godts 
zĳn een gebro⸗ 

ZE 

Seine HER geeft / aa fchulübefef getroffen À 

berflagen Gete — EE 

— 

10 De offer⸗ 9 — ETE 
Dn 

⸗ 
fe Bit TUE: If 
Gobt/ niet ° — — det Ei un Gerflagen : Dit Dit offer fan ui u Get d 

TE — — — — — — — 

fm aan q hehaagdd ; ’t 5 AE naoit/ oa Gob bi 

nn — 

so Voet ter Han UM geracht dewreſt. ft. Oor Sion 
bu Zion nae Ee — 
uu welbeha⸗ = — 

— mel 1/ Taat am mijn’ zaate val Te 

Aeruſaſem IE —— — — 

Foedhed niet niet han 3ú1 1 sijne _burgren wijz 

— RE —— — — ——— ——— — — _— — A 

zjn muur en \ual / 
ne EE 

ar Dan ſult 
gn tuft Hebben 
aen be offerts 
handen der gee Pi 
techtighent/ =S 
acn Gand - afz 
fer / ende ect * 
offer dat — — — 

ORE Gereeren: Dan zal t — Ee 
bar: | 
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DN a 

barren gantch berteerdi ; Oan marit het _ funen nt bars 
ren offeecn op 
uwen altaer. 

| vuur Daarop nooit witgeblufcht. — 

BE elk -P SAL Mm: Pfalm 52. 
- eet. 1 Een Ons 
de Derlwijftnge 

aartoe u Dus beroemd in ’t Hluaar Seve, koor beken pper⸗ 
Beesel z z£ (angmiee ct. 

nn De — ns me — Iá Mot 

De / Wermeetle aningelanù > z Alt fteun ve e Eoomioeef 
—— * 

DG ende Dat te 
Kennen gege⸗ geruſt op Godi nenade En t trouwen cen ende tot 

— Eid adde abi 
zijn Beert Duurt _hen ann 

À ten hunſe Lan 
Achimelech. 
3 Wat roemt 

gu nin ’t Quas 
de / o gu gewel⸗ 
biger Godtá 
goedertieren⸗ 

— — heyt ſduert 
— = doch] den 

— als een — ſnidt 7 t/_Ourft zh zich ganglden 

je shiwe tonge 
denckt enckel met ſnood — — — Mit hittren LS febanc: ale een 
geregen 

— * en EE eN 
zakt en nijd. Gij mint Get onrecht; haat — 

og 
5 Ehn hebt het 

lagen hart u ied. gede leer 

— —,odelengen /
 dan 

es Berch igheut 

te fparhen/ 
EE ed ne 

6 En hebt fiet 
TT alfe woorden 

an verſlin⸗ 
— dinge / Lende] 

een tonge des 
——— 

7 Godt fal a 
oock afbreken 
in eenwig⸗ 
heyt; hu ſal u 

EE EE imechrapen / 

4 ‘Gah zal boo2 zĳn fuzaaë ibn Gui cmdeu up de 
B 2 fen / 



gende; 

Plann's2. 

rente untruc⸗ 
Fen: ja bu ſal 
u umtkoetelen 
uut den {ande A= 
der fegendie t 

— en 
— 

rechtveerdige 
— fien / — 
ende veeeſen: 

F 

es SE ban naad — SDan Dan lachen ant wu’ baùd. 5 
ober He face 

— 

chen / Lfeg- 

9 Diet den 
man/ [die] 
Godt niet en 
ſtelde tor. fijne 
fterchte / maer 5 
vertrouwde 
gy De Ee 
fijng cijch= 
dans: hu was — 
ſterk gewor⸗ 
sen Deo2 fijtt 

pes 6 

9 

AN U 

Gefchadigen, — 

aM netveld : Lul ligt Di Tin 

\ 

groene 5 ir 
— 

boomt in Gaz 
3 

des huys: 
Ik vertrou⸗3 
{uc op Godts 
goedertieren⸗ 
Bent eeuwig⸗ 
tick ende als TE Se 

ene 

toos. ſteun — — 3ijue —— mij toe⸗ 

— — SE iu — — 
* LEES — 

ir Ak ſal7 7 Mu Diju € Gaù saa/ il zal ilt eeutuig looben LA 
u ſoven ín SS 

eeumighent/ En TE — 

sen Vit ee Ombat Gij t hekt — Ee — 
ende ick ſa 

- 5 

uwmen name 
verwachten / 
kant hu — — — 
is boo? wle 
Junſtgenoo⸗ 
ten. 

recht gemoed Pan al uiu TD — 
E 
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ERLE Ps ALM Stem me” Pfalm 53. 
—— — 

De e tratjche dimaag sent in zÚNn 6— 
EE Dabids / 6003 

— den Opper— 

boos gemord: 8 59 Daar iä is geen OON Gad.” fangmeerter / 

s = 5 2 dhoaes che ber, reben / 1/ En Ge * 
Sherte; Daer 

—en is ge 

maakten zich / boa? groutwelijke 3Ee Gebr: 
—— ser 

Sende ſy Bedzije 
—— ouwe⸗ 

baar if meen Ien, 
EIS FE Daer is niee 

== Mant / die goet 

F — EE die Hoed _Ôu aarbe boet. beet. 
endet — 

3 Godt Heeft 
uut den Hemel 

EES nedergeſiern op 
— de meufchern 

Gindercn/ on 
—te fien / of 

zn gagen naar Gengben / Or Atam RDE 
— ſocyhte. 

dig — En naart Dem Le — 
— — en mn ae aem neen SE 

„df Ee —— 

_3 Bi zacht alam/ maar we acht Dj bond 4 hete 
ban hen is te 

— — SErugge geßrert / 
tfamen zijn ft 

* meen’; Want alle bieefch # is —— frinchende gee 
— worden / dae 

en mk — 
AE —— — — ⸗)z — en is niemant 

* _afgetweelten; Het fand nâ ie bol Gan — 

——— 
—— — —— —— —— 

— — g8 Getreln/ Aa elſs miet géen. 
— — — EE s ebben den 

4 Di ban bit dual / hat graeit in euvel Nes, 

EE 0 3 daen/ 

— — — — 



174 Prog Á — Ml 53: 54 
Pſalm 53, 

— 
1 - 

— bgên/ Geen Hennig? | neen ! thang hurken 
Is ⁊ 

—— autzinden — gulzigheid mn balk 
St en Loepen 

Godt niet aen. 

alá liz zaad, terffinben; Zij copen / op Gun 

Sen. ten paên/ — Gau niet aan. - 

meenen 
6 Aldaer zjn5 Op ’t onverwachtſt zijn zij in anaft 

{u met bete — 

ant God Geeft ui Helene 
tno2ben/ [daer hm Cn hd en es ED | 
geene Gete 

weestme, __taaré hoen blugten ; Dun eenden 
Ee DE — == SN eende E : = en, 
genen / bie u zelfs herftrooin :_ ie u deên zuchten 

verſtront: gu 

Pelt r ad 
maeckt / want 
Godt heeftſe 

hebtſe bez 

verſnorven. werpt/ / vera ach bre Vit r Lood meflacht. * 

— — — — — — — — — — —“ 

ij _befchjaamd : ant € 
fchaemt gez 

at Is⸗ > zon Kij 6 One baalbe ‘t heil ui uit Sion fpoebig 
ſi — unt — 

— — re Daag oo2 Giraël ! t alé God zjn balk 
Gat He gez EEE 
vangene fijns 

nd uit lijden En 1 _fanden reùt / 3al akal 
[dan] fal fich z 

ú verh — — — 
EL die zich 4 ich verbiden En dliraËl af juichend 
a 

geeen beer Aan 36 sinen Heet. 

Píalm <4. De LEV. Ps AL Mm. 

ne 8, Ga! verlos mij uit Den nood / 
Damnids / Lao? 
den Opper⸗ de Te: — * 
(name. En red door uwen naam mijn eben; 
vp J2egin — — MEREL 

a Als En 
phiters geko⸗ 
men waren / Pijn vichtzaakt zj aan U healen 

c 
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hf  enbe tot Saul 
gefene hadden : 

— Band C avi 
Pein miet Úit ong > 
—— 3 O Gobrf- 

9 * doo? uwven 
tot mijn xede gunſtig Par ooren ren /_ Cn nae — 
en: —— — — — recht 

—— ———— — ——— ee 
wil mijn n bittre laut verhooren vel LOD macht. 

— 40 Gobt/ 

— — — — ming Gee 

ink: | rp ede: neugt di {uo2ò’ ik wit den angft gered. Mn 
redenen mie 
nes monte. 
5 Want 

vreemde ſtaen 
tegen ma op / 

ik 3 zie pta ende turan⸗ 
== nen ſoecken 

mijne ziele: 
Sn en feiten 
Bodt niet 
voor Gare oo⸗ 

——————————— 

Want Heeemden ſteelen Thoofd Tam” 
— — 

_ aon Cat mju — 
eZ 

nenfpannein ; IE 

5e — de Heere 
Dj D is onder de gee 
* ne die mijne 

— ⸗ == ziele ondere 
== Steunen, 

ij zal dit ſtwaag —J bit it boog IR Geftaan / 7 Br fatsi 
-I 3 5 uaet mijnen 
ee == herfpiederen 

Han mijn berfpiederen Gergelden. à foei Eel cochin 
doo? niv 

ns Det et Swaerhent. 

8 Ick fel u 
aile TE vrnwil⸗ 

ig affren / Hee — ber — — EERE 

Hen ) 4 v' 



_ ende ín toorne 

— er sein a 

ERé Eee Eu SA L/M 54e 55. 
Pſalm 54. 

ble ki ile” maa Raam nm met fafzana eeren 
DL é ’ * — F EE ETE TE 

o Want hi 
heeft my ge⸗ 
redt unt alle 
benaeubot⸗ 
Het: ende 
mijn? ooge 
beeft geffen — 
— vpran⸗ 

WE Deh minsẽ Fn Lat ne3h gezien 

Pfalm 55. sid E ‚LV. Ps SA: Link 

8 7 On⸗ — 
je CLU 4 B GBaù! neem zE — ter — 
den Opper⸗ 

neemt mijn 5 Ee 

gebedt tet oo⸗ 
— 

rens eneen _ TEN / Verberg U n niet — al mijn jn fmee- 
verbergt u 
niet voor Mijz 
zie ſmeec⸗ 

vnl nde acht Op mijn — en — A 
bebehve mis 

rieger ane mij uit boet Boedie macel® getier. MWaarin DE HOON HIJ uit Doet 2EE ien. 

som ber a tÖernen hek vyands haet mj Geeben 5 
roê Ed eeen — — — — — N 

— van we⸗ 
gen de beang⸗ 
ftiginge des 

rn 
hen: oungerecije her 15 / En fel geperſt duur nabbelaazens 
tigheyt opmp / 

— — — 

baten (PM. Men aen fchuitt ou mij / met naad Geleid / 

Een’ 1 _laft van an __angererhtinheid ; — B: 

binnig treft be tuz maak dier t baasen t ——1 

3 Mijn 
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5 ijn here 
dte ſmert in t 
— binnenſte bert 

nm : ende ver⸗ 
feziefingen 
des doots 3 31 jn 

— — — op MI gevai⸗ 

ee 

komt maen: 
—ende grouwen 
TE berber nz. 

7 So bat ick 
—fegge; Och 

Dat nin nez 
mant bleuges 
ien / alá ern er 
dutor / gabe! 
Ach ſoude Bee 
nent bliegen 
act ich Blije 

D — — — ben mochte 
— ict / ick 

— — EE / waar ’t ooft moat? cute vere 
tuechf Werger: 

== ic ſoude ver⸗ 
nachteu in de 
woeſtjne/ 
Dela! 

sizin / An £ Garite zel Der zandinars 

— — — — 

zo ftijn / Daar jk in in ftilte 3 zou vernachten. 
TE 

“5 Welhaaft had ik i be bunt genomen / 9. Sc fouwe 
bhãeſten Bat ick _ 

ontquame; 
van den drij r S — 

Om - Aezen wind /- deez’ dn t ontſto⸗ verden ant, 
van deu ſtorm. 

ro erf Ea 
fe / Verté / 

— me — — beult ee 

mn pr er yy 
hal 1 

dem Verdeel hun tann / — ar Gun ies fe wzever 
Ende twift in 
mn DE EE 

en 

GE ag ki: nacht / ja t aller uuren — oat ne 

Ds Om- 
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Omringen. die a on an Haar muuren ; el 5 ringenſe haer 
ou Gate mue⸗ 

—— erec j 

Been recht / geen onſchuld kan erbaaten; 
iß binnen in — 
haer. ERE — 

Heite Paar binnen in haar heerſcht de Euift: 
hen = 
en Benzond — — eſe / de je fnaabe lift / Be De: 
van hare 

tate, 

PAUZE: 

EL Wan bet 7 Zan it mij daor een’ bjand jaagen / 

Dan Ì lan / / dan ga iſt dit berdzaagen 5 

— 5 
enb De Maar 't las mijn haater niet voor 
tee niet [die] p= — 
fich tegen mt Ho 8 

tt regent J Die. Die tegen mij 
CRN — = 

ben Dena” — ts’ Bad anders mel t gevaar beſeft 

— — — — — — — 

zich — — 

gen hebben, 

—— — —— — — — 

ik ilt / gelijſt mij zelu’/ / 

an 4 bet / 
8 —— als nes 
an mijne —— Lerde — en Dien 

mijn 5 — 
man / ende 
mijn bekende: 
15 Die fur 

t —5 in ſoe⸗ 
tigheut hertz 
— — 

Jet E tien — gemgen” sle 
EE 

— — de; 

ö— — — — — — — en en 

ZAAN plan te Banbien / Rijn leids⸗ (eibe 

man / met mij eenênezinù/ ae Met t luien 
— — — — — — — — 

pleeg 
helt ba 
gefelfchap ten 
hunſe Hodes. 

— if — — / alg mijn' vrind / En 

“famen naar magt tuandlen. — 
9 Dat 
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— i6 Vet 5 

Liba cn * r 

obervalſe / 
datſe leben ⸗ 

re 
Want, Hooshein Huisbeft in be Garten _ mant boosdee 

— — — Pre lien 
En tente it ú ' ein ’t bin n_ bau bit bonze tat; Jaar Be Een 

Én leevend TE in t Dient ter f — 

— — hen. 
bp — mm An actie 

ik zal roepen tat mijn’ God/ Die mj gate f HAS 
— z al tot er 

————— — — — r roepen: ende 
zal redden uit mijn ſmarten. de DEELT 

in 
ro Zal °& avonds Klaagen / Zuchten /_ 18’5 tone) 

LRE — if er 

fteenens A Zal ’* momens Hermen/ ——— 
=d — ma⸗ 

middags tweentn / En Göd zat al op 1 mijn —— hart 
emme Hone 

zz EEN. 
heeft Die Go/ hie mij Lan „Pr reen 

ek 
== pede verloſt 

bezen ffrijd An vree baùz 3 zijnen arm Dee Cobenn: 
want met niee 
nigten 3íjnfe 

Leijdt; Mae beelen doſt aaf mijn” bal bewerſten gegen 1 Des 

bebe merken ; 3 

Et aö a z ao Godt fal Gan zal mij Haaren/ x en hen wiaas oaten kende. - 
— — F plagen / 

gen/ Die Bad/ bie reedt Lan oude bar —— 
=Z Sela! befvijle 
vbu hen gantich 

men NR vechter zat t/ om % Ì E Kudat te te geene —— 

— —eSr ende ft God. 

fueeren : Oetwil dit [bit bali, /Ì be tt tucht ont Ee em 

— t minfte neen en berandaing eut/ 

en: Gad nach vreezen Îuil / — eeren. 

— — en ar Dn flaac 

de en eben aan sin bom Kroebne 
Ê den; 



Ta 
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vie Heede met 
gon hadden: 
F outhepuat 
In verbont. 

22 Sijn mont 
ig gladder. dan 
Boter / maer 
fijn herte is 
Krijgb: fijne 
woorden zijn 
fachter. dan 
cíie/ maet des 
ſelbe Sijn bloo⸗ 
te ſworerden. 

3 Werpt 
— ſorge op 
ben BEENE) 
ende bu fal u 
onderhotiden: 

nen Î 

meat dae  Oat/ die — zeezen/ wanlen 
bige Wanckele. —— — — — 

— — — {Gj zet ben — 
Et eb — 
derdalen iu 
den put des 
———— 
mannen de 

Gfoetg ende (EML, Die an bebzan ziju u hoor f tuit Dau 
febrons eit eeen 

fullen hate — —— — — 
bekeren: en En dorſt naar zat lar / bien Hüzt_ 
gen: Ach vaer & En * D= 
en tegen / ſal — — 
B ui u ftraf De De Helft Tan 2 zijne Sue hagen — 

— 

maar lt) ——— 
Pfalm:50. Dust HVT PPS atria X d 
E u⸗ — — — — — 

— — —— 
EN Ni Venal/ 0 Gat ! beſcherm mi doo e 
en Opper⸗ 2 um 9 



Pfalm 56, 

ſangmeeſter / 
S(onath 

nin Heco 

es — zal be” 

aan alle Hants Zie / hoe Ee — — 

334 te 

zijn booze netten want / · /_ Om mij daarz — me 
mm”, n\n 

nen — — — a i 

ej en ganfchen, dan ff E et Gm 

— ite ſtochen;: den 
gantſchen 
dagh dringt my 
de teftrijder 

a 

ap af mijn tegen Taagen: Zijn maat —— 
Deen ken [my] den 
— — —— —— 

ergraat, mijn angelut eu plaanen 5 — 

—— — 
Dutroerd mijn — — — 

on op mij geſſagen: Zijn list Tent mij 

> gaar fuogd ik ooit met Bange, vrzeez AE 

ee 
zetten / fa 

belaên / Dan zalt ap pi mijn vaſt it Hes rrauen. 

zij 5 An Godt 
SJN CT Ter fin 

== luoo2t peijfen 5 
— ick bertroutue 

troutven flaan. Ak pet in God 

waan ik ſteun vooztaan m Ôrn Dem: op Godt) ick 
= en fat níct 

— vreeſen: wat 

zou uteefch mj if Beeren 3 13 Ai vaer heek k Gen  foude mn 

EI EEN Te, genen een 
re em 

8 di 

6 Wen ganre 
fchen dagh 
— ín 

- — — — m voor⸗ 

6 uſtertaal anteeren 5 Me Nedre 
—Zga dachten zijn 

tegen nat ten 

— mein Waapden in een’ valſchen zin _ amabe 

— In verſteeren Argliſting mij verraen. 

… — —* 

5 
* 

3 Zj ratten faam / en Gauden boozen RES 

1 Sverſteken ſich 

ee — ze fn paſſen op 

raad Cerwijl mij elit iu t heimlijſt gas  möne bielen: 

® D 7 de⸗ 
⸗ 

bicefch doen? _ 
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al bie op mjs ju EEn haine Jen mj ne zieie Meye 
ten. 

deſſaat 

naar tleven ftaat / Daar ramp nach 
— — 

8 Souden ft “lant beluaogen, &c Zaudt Bij / a Gaù! 
am [hare] on⸗ 
gerechtigheyt — en 
Ste devore__Han/ met uw Heilig” oagen/ Dun hook 
Ken —— Le === 
toorne — — — — 
o Gobt. „beid zie sien m/en ftraffelaag en 2 Qeen 

PA — 

— 
— 
— — ——⸗— en EE 

o Gy bet 4 Gij weet / o Gad! hoe % zwerben 
mijn omſwer⸗ 

get aat; Pijn traanen hebt &’ in 
fleſſche: en 

iet in TER — — — or teattees wite flefch berpaêrd : A hún getal niet 

to Dan ſul⸗ wdeſchreerven « Geluis/ / tan zal mijn fupeez 
len mijne vn⸗ 
anden achtete 

waerts Rete tie bijand feeen En En / alg it Loep / 3 

(ER | bat Boot rang tugwmaardg zjn gedreeven; Dit 
miet mu is. 

iuget it Gait / Gaù zal n mij naait begee⸗ 

ben 5 MKiets maakt mijn ziel Verbaard. 

Ee 5 Ak roem in Gans ik t mk t anfeil- 
oort prijfen : SF ———— 
An den WEE Haar woord: Ak Hek Het zelf uit zi sinen 

mond 
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KRGE fal ick het 
— nd cheer 

PSALM 56. 57. 183 

Wat ſterv—⸗ Boer eh en 
—— zi niet laces 

—— 

| ji, 
{tand baadt / en t onheil af zoudt wen 

tuanneer Gin mijn elienden AP hijs 

| 
| 

ben/ Cat U/ a 1 Gaù! bt min’ lafzang —— Gott, 
Ï sijn 

| - 2* darten : 
ick fal u danck⸗ 
feggingen bete 

— * elden. 

—— 
ban den doot: 

Hood: Bi richt mijn’ boet / bat at hi zich voc niet mij- 
Ho v 

nimmer ſtoot': Gj : zijt Laar mij een hoo? Godts 
acngeficht te 

== wandelen ín 
licht ber 

fchtta in alten naad: Gij hebt mijn fmatt EE ede 

verdrerven;: se Mw dierbre gunſt fé mal zi 

taaë biuchieeben. ik Zal/ boo? Godg 

ard” Haoz mij zijn naam altoos ver⸗ 

beven; 5 Zaa woꝛrd zjn iof vergroot. 

Ti 8 E LVIL. P 8 L M. Pfalm 57. 

6 r È ' ze - — 

si E ak ẽ a Gad: genaë / 8 han? pen Trlejmaot 
- ——— 

— ss A 
en df 

mijn gebeên: Want mijne ziel be⸗ fanomeerer/ 
trouwt 

— 
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Abtaſcheth: 
als De god? 
Saulg aenge⸗ — 
ſichte vloodt / —— 

in BENE TETE ein utter —— EE — 
Wer 
oGot/sjt mij Daar Haa atie tegenbeên ; 4 Eat Dat 
my genadtah 5 ——— — 

sle ziele 
be üm mant Den L_jand zal zal Heteuglen. 

ves ml ma be — 
ucht vnder EEE — — ——— 

de ſchad —J — 2 Ak roep tot Gad / Den Lio ina ban ’ 
fen : tat dat de 
ngerderbingen Delal; Cot Cat Bad 1 — — — ſulien baalt 
zijn gegaen. 
3 Ack ſal roes 

pan tot Godt / 
den Aller⸗ 
hoogften 5 tot 
Godt; Hie ’ 
acn mr bol⸗ 
— en ſal. EZ 
d 5 apneu er ORE IE — 

den fen⸗ tuned” / / mjw u — Se ten als Gat — 
den/ enve mp — 
— F — 

(ander Mee zat zijn munt en Wwaarheit — —A 
cn Die my — — — —— ZE echt op ie a Oom Gott menat tunht mi — moi 

ocken eia! 
Godt farine 3 Vaag Gods gen genae we mijne ziel 

bensie — Ee 
bitchent. fen- red [Shaan zj rondom ban feeuw_ 
Der it. Ne ne 7 J 

Olie ei ae ziele ig in Le 
midden bet pen LE P3EL. 
leeuwen / ick =S — — 

oenen, feite EDER 3 En En tangen zúu/ — 

deren / luelce — — — 
menſchen kin⸗ 

Fer tanden al 2 ziuaarden / fchern neluet ; Als — 
ſpieſſen ende 
pijlen zijn: — 4 

enne Date lane fen en alg púlen zjn Gun hun tanden. 4 
ſweert. P Rs Á 

6 Verheft u — — 
boten de hee 
— — 4 ——— EF Gad! — u 1 hemel 
uwe eere 51 
over de gant⸗ 
ſche aerde. hoog/ Uu eere fra? op aard in eder 

aar 

td 

En 
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hie een net bereiden. — Ain 
EEE zel de oo? : dn 

mijn gangen / Zin zel’ / /_ter\uijl mijn ulle Ie ere” Ein 
——— AES — — — bucht he 

geen LC ⸗ 

Tiel zich nederbaog / nm / An eenen n Huil / uil, Dee, 

Spar mij Verdin / met — vodor mij berei gevangen. Binder dt 
— ry gebat- 
ee ten / Sela! 

5 Uu hand / oa Bad! Heeft heilig mij 
— 
Sik 8 f ⸗ geleid Ait ben gered; nu is mju hart KR Hg 

=p Ket, mijn 
eig Bee 

Ee Het is bereid / om U/ mijn Gad/ Et: ich fat 

ade 

teslaoven; Ju fuazdt viv waam Daar 

mij amet beeund herkreid, Pijn pfalmges 

zag linn / tat uw’ vaen/ vaar haben. , 

6 Waak ap/ mijn cer; aait op / mijn ‚2, roseens ob 

: — 6 a 

harp eu luit ijn zangluft ftreeft den zi — 
— den dage⸗ 

be voſcken / 
— Heere: ick 

naam alam de plentinft’ cer betuizen. 

7 ee. 
rr Want 

7 Wu goedhein/ Deer/ if praat En wine goeder. 
groot tot AC 
de hemelen : 

GE 
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Pfalm 57. 

— — 
Ke Elise 7 ne 
Gere snoer _ fp2ei’ haar’ tuifter in elke aop; Waat 
de gantíche 
aerde. 

CET) E hemelg ringen ; dio eer U DE 

jeder Die Hooz Heel He meereld zingen. 

Pfalm 58. De VIE. Bie Ab Me 

Oe — gij vergadering! gezeten Oin 

Davids) boo: 
fanameertee, recht te doen 7ſpꝛe 
— 
2 Speeeck * — 

anticben Wözdt alles billjk aangeſegd? 
waerlick gee 

ſpreeſtt gij het recht? 

— 
EE 
rd: aar ieder zich naar zjn meweeten? En 

— — 4J— 
nete vannijt nij wel ín Der Haat / Zoo 
deren 7 

— met recht en ee beftaat 2 

rechtigheden 
in ’t herte; 
ant lweget het 
gewelt uwer 
handen op der Berden. Bj weent op aard ui maat gewel / 

Au fchón Lan bitjkhein en reden. 

4 D dt⸗ F ‚. — — 

— — Godloozen zjn Lan God verbreemt 

oei. | 
der aem: de zoa ras hun leben aanbang neemt. 
leugenſpre⸗ 

— — — 

kers dooſen Es 

3 De Eooze leugenfpzeekterg baalen / biep Peng 0 

AR 

dn Dikke Ne 

oetan ber 
| 

Iet! * 3 - 3 

Pae gee Van t uur dat ehaoren zijn : 
(eeu belt EE zj _0 zijns 
vuerigh flans 

gember: B In hart en mand ligt Beet Venijn 4 — 
maas 

der — — 



Pfalm 58. 
— — — 

Nik in een buutge ann / berichooien: j basher aboer / 

hu a bele 
Vi neeven t goede naait geljaa2s 

aar fkoppen/ alá een adder / tao2. 
EE 

4 Gelijk zich bie niet laat bezweeren 6 Ov datt 
— niet en hoort 

B ee Dele) f 
Zoa Tuillen Dezen niet berftaan. . Der nes pins 

erkharen ig met 

= — — r beſweeringen 

foeek hun tanden / laat booptaan / omme te daen. 

7 O Godt / 
— 

® Goù! —— arm hun Rracht berneêren : 8 Dare — 
4 5 Sin haren mort: 

b ꝛrect af de 
Bachtanden 

jonge 
leeuwen / 

o EERE 

ene 
— 

me en tat water/ laat ze Deijben: Xetſe 
2 ES It 5 u EL t / 5 2) LL fmelten alg 

vater / laetſe 
daer henen 

„derijven: 
bu Me 

mee mikken/ ftomp en Hrachtelaog; — offe 
waren. 

hun vpulen/ baar 3 

Laat tach uw’ avm hünn boog niet 

ftjten. Doe hen/ in armaë en nebzekt/ 

DPergaan/ berfmelten/ alt een fiet. 
—— — — — 

k pik 9 Taet hem 

6 Och! Taat hen in bun Hiuaad niet mienén peet 
alg eene ſmel⸗ 
tende ſſecke: 
faetfe/ Cals) 
ecner brꝛoubben 
migdzacht/ be 

gracien; Jaar doe hHen/, alt een mige 

fonne niet 

deaat/ zijn; Dat nooit De zon hun oog acnfchoutven. 

e⸗ 
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Pſalm 58. EE — — — 

zo Ger dan — — — — uu —— — | uwe potten 
ben — e= 

c wier — Van bansenttur —— 
ſal hy hen als me : 
ſebendigh / 
alg Lin] geen 
toorne wech⸗ 
fragen, 

t De echte | — — 
geernige AE — Hechthaarbig vo — ——— uit lijden dd 
fich verblij⸗ 
den / als hu de —— 

wake ae Dal ——— 
fat — — 
ten e — —— TEER TT: ET 
ee or — An God / wien xt zich had toe⸗ 
ſen. 

hertroufuh/ ob/ Én, in zijn waarheid zich Gere 
me 

Gljhen: ’t Zal zine Vaeten/ Melnemoed/ 

Zelk basfhen In ber boagen bloed. * 
2 Ende de 8 De 3 De menfch zal _eerlang bealijkt zege — 

menſch ſal ſeg⸗ 
gen a, MEE 

St vt Geluië he deugt meniet haar Beurt: 
Shee Iser rn 
ten Goöt/ die Goͤds grootheid Wardt te vecht mebucht/ 
SOE aerden — — — — — — ⸗ ⸗ 

„Oie Joon en ſtraf weet toe te Len 

Bewis7 / daar it ven God die leeft /_ — 

„En an Beez aarbe bonnië geeft 

Palm 59. De LIN, Ps ALM 

den Lelennoot 
Davids / oane le 
den Opper⸗ 
ſangmeeſter / 
— 

e Sau 

br Baer den; Uw eit zj / tegen ’ — Ee 

1 Gen gou R mij/ a Gad! uit ’& tijande 
— — — Ee 
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Belwaren” ſou⸗ 
— Sen f om hem 

— te Dooden. … 
2 Weddet my 

van mijne A= 

tegen mit ope 
ftacn. 
3 Wcbdet MI 

ban be tuerte 
hers ber onge⸗ 
vechrighent : 
ende Lerloft 
nit ban de 
mannen ded 

: me ã — — — Zant ct 

traagen ; Zie / dae zij mijne ziel helaas fm ieggen mir 
— — ner jee —* 

gen / ſtercke 
rotten ſich 
tegen nut: 

& fonder mijne 

Stuten al Bun maat bij cen; u; Schoon ——————— 
——— — ——0 

geen “meen miëdaad ib Gek h Gedeecven / n/ Die I itaf 5 Sn loopen 
Ens EEn ende Berenden 
en | fender 

— — — > mis⸗ B 

zjn doldrziftig op De Heen / Én 

6 Aa an | 
EERE 
Godt der 

—Tbheuꝛſcharen/ 
Godt Aſraẽëls / 

tan heur gena⸗ 
digh,dietrouluz 
loosſick ongte 

= recbtighent 
Gedzijven / 
Dela ! 

TE teilen * trotích og twanùedzijven / 

WDaarhad? zij trautwleoë 't onrecht ftĳ- 
aft ben / 



a deb * hen —— 3d 

190 PSALM 59. 
Pfalm 59. # == 

en — Oe ſtad om / aan den — — ran 
ft weder / ſu 
tieren alg een 
hont / ende ſy 
gaen rontom 
de ſta dt. 

3 iet) Mt 
fta2ten over⸗ 
ofarbiglick 
unt met Gaten — — — 
mont; fleece den Cen 1 mand’ uit5 ja — zwaar⸗ 
den zijn op — — 
Ge lippe: 
want {ute 
hoort 'et? 

o Weer an / Woeden. rs Gj/ a En afier 
BEELE —⸗ — 
ſuͤltſe belac⸗ Ee —— 

——— goeden! Zuit hen T belachen Jen den fr fgat — 
beſpotten. — — —— — 

—— drijuen met af f ’t heidenſch tat, 
— 

— ——— — — — 

ro [Tegen] 5 5 Mijn ojand roem” op zijn bermagen 5 
vijne ſterckte / — 

Bat — fla op U mijn oogen; 
fg mijn hoosh 
bertre 

fit acht op uwe Bulip/ a Beer! 

TE SEE. mf boon vertrek / mijn eer. 
— — 

neee K Zal God / met dn f 
mijnct goe⸗ 

dertierenhent 
fat my voorko⸗ 
— Godt 
al my opmy⸗ —— 
ne WES —— 
doen ſien. En mij welſhaaſt dewr û aken zien u an 

En 
hun / bie ſiſtig mj Emi terp 

AU= 

* * 

* — 
* 

— 
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PAUZE. VEN 2 

\O 

6 Beraaf Den niet terftant ban ’t leven/ aj fe 

ek ich 
t Cn 

Opdat mijn boik/ ban angit ontheven / —— 
boo? ute 

en — o Deere / 
magt/ aff © ter bierfchaar treeùt/ °° 

Doe elft ban hun al balling u pe ves 

13 [Om] de 
ſonde hares 
monté / ſom 

— het woozt har 
ter lippen; 
ende laetfe ge⸗ 

bangen loze 

fuanden/ Gevangen in Hun Gabaardĳ: poogmoes 
ie) been —F 

— — — — en 
Dergelo. hunn’ block / hun razernij / er nde leugen 

1 

Eeten. 5 

z aen neem’ hen/ daar hun laster⸗ 

manden En valfche lippen ’t hart doan2- 

De fogens/ Hie zj fMaad berdichten ; 
— — —— — 

TSetsamt U Hen geftreng te richten. 

Perteer 3’ in grimmigheid; uw kracht a 

14 Derteert⸗ 
fe in geinnnige 

t/ bere 
teertfe / datſe 
>er niet cn 
sijn / ende 
faetfe weten / 
dat Godt 

ten/ Dat Gad/ als Heerfcher/ ik geze- Leerſcher is 
ten 

Derteet” / verdelg' Dat t {naad geflacht. 



Y / 

dende 59. 
Plalm 59. 

int Haco Cite 
tot aett De ‚un 
eynden der 
acvde / Sta. 

15 Waetfe 
dan tegen den 
* — — 
eeren / Jaetſe ane haalen £ _Deu | 

hant / enbe 
xrontom De 
ſtadt gaen. 

16 Tactſe — Den, / E Goù le 
ſelfs omſwe⸗ Tern == 

ven art feijfe : 

—— Tat gen / n Omziverven 1 / En op naatt — 

en zinſe niet — 

— — in de buifternik/ 

Waer ick * — — — van hun Dun berzaninb ies iá: | 

Ù n zac ú nt ke — nd zal W mijn _fterlite naemen ; Alu di p: 
recente 
beetich roe⸗ — — tea 

— hein & moment Sol rotmen/ En 
Haegh tere — 
treck zijt ge⸗ 
weeſt: ende 
eene toevrlucht 
ten dage / als — ⸗e — 

m bañge as. 3 st min Boog { bertreit netmeeft.” 

ro Ait zal/ Ú/ omdat &' in bange Dagen JPju 

— — —— — 
toöepvplugt waart ban U gewaagen; Dan 

gi — — — 

spare, A mijn fterkte / zh wijn zang En (naa 
a — ſterck⸗ EE 

te/ jat ick 
pfamnagen : E renfgel / mijn leben Tann. £ ik heli in naad / ed want Godt 
mijn hoogh me: 5 

— — — 

aan Gant bertonben De Afir hem min Dr 
ber 



Pfalm 59. 

vertreck / de 
Godt per dd 

edertieren⸗ 
ent. 

Pfalm 60. 

1 Een gou 
den Lelepnoat 
Dabids / tat 
—— voo} 

if 
— 

nt —— 

Bij zit an — erk geleeft: Sis 
met be Sue 

— fueêr tot anê/_ 
—— —— —— — — — — met de 
— — en, — Sere van 

ĳ ij helt / 0 Deer! het ganfche fand aad heee 

_Gefchud / — door uw — — 
Er SA —— —— outdal 5 

— es —— — tfuaclf dure 
ent. 

zijt tao? 
geweeſt / Keert 
weder tot ons. 

Sr 
2 2 bet! cht Daen zie zien / boor uu geſtrenge wzaalt aakt 3 ig beet on bete 

geneeft fijne 

aag tuift ou tluift Det Tand gekirenkt/  gmeie 
luanchelt. 

ee 5 Gr hebt 
nfuen voicke 
eene harde fas 

he doen fien / 
— — I hebt ons 

_ di ned *F 

F —— ens SAE ant nu 

Cot roem ban ut — Beftier / otd 
| — EEEN ie —— eene 
J — — er y— LIDNR 

iere ⸗ 

den / al ER / ap doen ſtreten; vend ant die] 
— 

EE en a 
en — — — 

— — — ben van, eg be 
heid an gebieeken. N 

3 Geef/ ᷣhe 
2 5 Ab 
Ë 



Pfalm 60. 

Op dat ulue 
Geminbe ſou⸗ — 
den Gevzijdt 
—— geeft 
geul [Ld oor] 

ute vechters 
hant / ende 
verhoort ons. 

3 —— — 

——— juich ilt met jet ui valt alam: % Zal — > 
Hie S —— — t 

ſal ickt a — 
meten. Sichem — Ln — meeten 5 

Die zutien mijn bezitting heeten. — 
Pauze. 

Steig A Pu zie it Gilead gered / Gehoazzaam E 
mijn / ende —— — — 

Wanaſſe is 

Ehramn is de 
ſterckte mijns 
hoofts: Auda 
is mijn bet⸗ 
gebver: 

Laax mij neêr : Nan t hoofd Lan mne 

pat ser ant # 
Sal ick mijn 
fchae Werpen: 
juucht oker 

3 Terp on Eoam mijne me char / — — 
em 



zich mijn bijand beilin fchat: W 

te Gob/ Die oh berikiet tat ’# bijande — 

fat; @n3’ uitnetaagen (egermagten Der- 

8 raad / bj U alten: 

waar men zich meê bleit 3 Want ’* mene 

chen heil is beleid. U — züllen — 

6 Wie boert mij in een vaste ftaù / Daar 

geefs naar hulp en Heil beedt machten F 

7 Geef Bij ons bui in tegenheen; Bij U 

‘t Ak bzuchtlaok / / 

yr gien an Sodt 

Pſalm 60. 

ren 

B dij Ap Lg 

— 7 

Wie zal mij pen tot ín 

bert hadt d ene 
de niet unt cn 
— Bodt, 

met onfe Pens 
Krachten ? 

13 Geeft on 
ons hulpe ue 
be Benacuint- 
bent : fant 
B menen 



den Oppere 
ſangmeeſter / 
op rn 

® Hodt/ # 
poot mijn ges 
aen, merckt 

op nij n ge⸗ 

3 cg ze 
ennde De 
lants — ick 
tot u/ als mijn 
heete over⸗ 
ſtelpt is: 
Tendt mu op* 
centen totze 
fteen / [die] my · 
— oude £ 

An want ant 
zit mm ecne 
toevlucht gee 
weeſt / een 
ſtercke taten 
se gert —— — 

Eeft fel in * — — iu — tent herfeeren/ — 
‚tte hutte ver⸗ 
keeren [in] 
eeuwigheden: 
ck fat mijn 
toebtucht ne⸗ 
men ín °C Gets 
borgene uwer 
vleugelen / 
Dela! 

Want an! F ui SEN 2 ge Hij aneh EVT 
o Godt / hebt P — — — 
gehoort nae — 
mijne gelof⸗ 
ten: au hebt 
[my] geoeben 
de erffeniſſe 
dee gener / Die 
uwen naem 
vreeſen. 

A 

7 én Laan Bae 
gen tut Des 



Z Pfalm 61. 

Bid 
ne jaren jul⸗ 

n als en zijn 
PZ van geflachte 

tot geflarhte. 

ET — 

_6 Dj zal —— in —— / ETE 8 yn el ceu⸗ 
TE — —vigliick Beo? 
TR bne 2 id mt 

“magen / Zitten op zijn EEn RA 
I= bertierenhent 

ende waer⸗ 

— Seb ui warp: eid / uu ‚bent / datie 
— behoeden. 

amen 
en nn 
Td 
num >. 

n/ 952 falter 
uwen name 
pſalmſi ngen in 

enn — aan M tacqeseid. 

mierkente AXL. P s,A L_Mer Stem 24, ie Jam: 

M Dm ziel ig timmert (til tot God; Banes) tee: 
ben Opper⸗ 

— == fangmeefter / 

Dan ‚Dem _W, wacht ik een Geilrjk lat: EE ran at 

— ar 5 6 

Sin Deil J_mĳn Buig im mjn peek) Pk ne 
ſteen / ende 
mijn heul : 
mijn hoogB 
vertreck / ick 
en ſal niet 
grootelicks 

wankling zeeen. toanckelen. e 
3 2 Hoe 



198 PSALM ‚6 
Pſalm 62. 

Doe’ fange 
ik — 
aet acte ⸗ 

gu alle fult gee + 
bood Jet wor⸗ 

zyn als dolt man? 7 ne Mu — is Geel te — Cn 

heeren teder ; — ſterſt EE affen — — | 

oi —— 

En itn — 

ssprat 3 Zij taabflaan flechts / TE En 
naan flechtì MEZZ 
om [hem] ban 
(ne boogbene — Om hem hem uit zijnen — fat 

6 Pochar!: 4 + Oa mf J mj/ mijn ziel / het gaa 300 t 
o mijne_siete / — 

Gode ; — 
want van hem?* 

— 

ig mijnetere wil;/ tel u geruft / stun, — ijk n 
wachtinge. 

ee Een — 
zoo 8 Am fen Briem ik mijn rots/ mijn Bei it in noon / 

mijn EK _ En 

Eeen) tie HEE 

OE abijn n haag ‘vertrekt; zĳn maat — — 
— — ick — 

manckeilen. ETE sal nach. wanklen/ nach Ens : 
PAu- 



— SAL M 62. _199 

Palm, 62. 

ant J 

8 An eBabt 
is mijn heul 
cube mijne 
eere: be rotz⸗ 
ſteen mijner 
ſterckte / mije 
ne toevlucht / 
is in Godt. 

Jin fevlte rats/ mijn tegenweer;s pe 

— is mijn — in Bet lijden. — 

9 Vertrou⸗ 
wet op hem 
3 aller tijt / 
gu bolcf ; 

fostet ulieber 
erte unt Hoog 
ĳn aengefiche 
te: Godt ig 
ong eene tors 
blucht/ Sela! 

ro Immers 
zijn de gemee 

Sne lieden poel 
— beyrt / dc geooe 

te licben zijn 

: EE í — 

* e Dits De graaten ander niet Dan lagen: ge —— 

— — 
Zij zauden/ Bae hun Bart zich per. : 

— Staat boor Hem uit uw ganfche hart ; 

Gad ik een toevlunt tallen tijden. 

wieit / Pau Vigter zijn dan ù' ijdel: 

heid Gn eene weegſchaal apgeuoogen. 

nach op roobve⸗ 
ene /en wordet 

A Denen 
niet udel 5 als 

—— —— — — 

⸗ obervſoedig woꝛrdt niet ĳhel/ als ’t bermagen Gez ada 
E fett’ cr Det Der- 

te niet op. 



hebbe bit twee⸗ 
mael gehoort / 
dat de ſterckte 
Godes is. 

13 Ende de 
Petra eere] 
ent /o Deere 
ik uwe: want 

in beet. en. naar zĳn — — 

Pfalm 63. De XI Pat Moet TR 

r Een Píalm 
Dabids? al 
Du mag in be 
lwoeftijne ban 
Auda. 
28 Gobt / 
ij zijt mijn 
Godt / ick 
foeche u in det po 
dageraet mij ES 5 = — 

— botter Ob ’t Wrieen ban ben baneraaf * nae u/ mijn 
— en — 

memtnef © Deer! mju ziel en chaam Gijgen/ 
boz / ende mat / 25 nnn — 
fonder water. IS — — ——— — —— — 

En doꝛrſten naar U ín een Tand / Dit / / 

do2 en mat / Gân beoonte Lzan Trad 

Daar niemand Taafenië Fan Krijnen. 

gj ootkoars o ft Deb U boozwaar int heilige 
het hepligbom 

ts Da Pasha befchoutuâ met beolijkk 
fterchhent cn ES 

“be uive cert.) ET 

gen; Doe klant X — eer alan! ER 
Want 



Pram: 05. 

—2*1* uwe 

le t ig Gerer 
e am het telen : 
mite: (fpven 
fouden a paij- 

= fen, 

5 Alſoo ſoudꝰ 
ick u ſoben in 
Smijn Teven; 

Ee uiven na⸗ 
me foud’ ick 

Mijne handen 
2 opbeffen. 

6 — ziee 
le fouùe ais 

— ce 
OE 5 ipelin . 5 ettighent 

_— Antbangen/ WVerzadind/ als met Let eu verfadige tuo2- 
5 ——v — er ende mijn 

: Zmout ſoude 
roemen met 
ozolicktingene 
de lippen, 

u — Belen in zĳn lofacsangen. zE | 

f P-A-U Z E: 

7 Als ick 
uiuer gedenc⸗ 
heop mijne ſe⸗ 
gerſteden / fo 

_ pepnfe ick aen 
— nu in de nacht⸗ 

bonken. 

4 8 Want gn 

— en ter Buig getveelt:  Divebeben 
tens IE As Dies 

ù 



Pfalm 63. 

ende ín de 
ſchaduwe 
unwer bleuge⸗ 
ten ſal ick —— 
lick ſingen. 

mese 5 aijn : ziel Tieeft J — a aan ; 3 
ter acts uwe - 

——— Sh onberfteunt mjn ztuakke fchzeben; — 

Uu rechtehand Lal maagendbeden 

Daet mij detraaft en beilin gaan: | 
Ë — 

— Maar — — die mjn ziel begeeren Ee 
ziele faecken 

— Opdat ik tot BE raaf’ tf 
Romen ín =S 
d'onderſte 

| plaetfen det 
aerde. 

RL Ban ae 6 Men zal { ùfe baazen zen / Douz t — 

gee eme riad 

— bed 
fen ten-deele 

dee ns — 

Pan 't herr gewette e 3iuaard J Haen 

12 Maer de 
Etoningh faï 
fich in Godt 
ee sc 
Benne 

af Oe hies —* 
Beroemen ; _€n elft / Die beits bij hem —— * 

Zal zijne trouw met raem beſhten. 

7 Pant / / Doe Det gaa/ De —— 
Za 



— ALM 63. — 
Pfalmi 63. 

Pij * tant be mönt 
ber leugen ⸗ 

DE : fpschers fal 
"Gan feit be baafhein perk en paalen/ Sliep: Woz 

De auenfpzeekterd gaan te rand’. 
SSN 

— — 

ien àl V, P SAL M. Stem 5. Pfalm 64. 

F Een) ſalm 
Davids / boog 

eben Opper” 

Ml zend mijn Hlaagftem tatu’ Wy 
| ng — — — J e ſtemme in 
traan: © Heer! Dat zich wu hulp min gehan: 

eben Loo? 
beg bijants 
fchzich. 

— 

Laat Eaat mij j bao2 % SE 

‘a Verberg mij Laar de — yerbergt 
mu Loo? den 

n EEE ee p 
rr TE — rat et DOOK 

Loox den heimelijkken raad Der baazen/ —— 
o2 be ope 

3E toerighent _ 

die/ geneinù tot ſttwaad,/ 1/ Opraerin in hun van de ee, 

rechtighent. 

doen en teden/ Steedé onrecht fmeeden. 

| En ‚mij tenen ’t tuoeen Vers 4 Die Hare 

- - EAR WER ig B 

tonge ſcher⸗ 
en alg ecn 
meert; cen 

bitter fuoo2t 

Dinne boonen / Om t° — — 
ſen den op⸗ 

Srechten te 

4 Zh Tengen laagen boe: be — — fchieten : 

{6 Per 



— —— — L 
Pfalm 64. 

—— — 

haeſtigh ſchie⸗ 
ten fp nae hem / 
ende en vree⸗ 
ſen niet. 

— En teiten ma — met — * 

6 Sn ſtert⸗ 5t EE F Aad fwaarin ie — Zi 
Ren haet fel — — — 
ven [in] CCNL PLZ 

——— — n Dat bui tot tat — en 
ban fteicken te E 

—— 

st door⸗ 
ſoechen aller⸗ 
ten ſchalck⸗ 
heyt /ten ups 
ibis door⸗ 
ſoecken fit wat 
te a ei 

6 het EE . Hun — 7: mie — 

Det biep Dette. peinſt allen u Op j haifch? en gerelaage 

" bonden/ Òm eit te wanden. 

8 Maer Godt aa NS Ja ï 

GR boerin re Paar Gad / —ganhoutwend al Ì hun — 

met eene phle 

— Taagen/ 3 Die blaat zijn bog: sijn andes 
| —— te 

en — 

re mn — —— — — — 

Ere en 7 ë/ boer — | 
naa 



Píalm 64, 
RO gis) ꝰ 

— 
Sa At ken 

5 3 1 

9 EE 4 
tonge falfe 
boen aenftooe 

= ten * haer 

al ſich —— 
pachen. 

— — zelf. met ſchande hen 

elaên:. Ka/ elk zal Gu Tig den LUO 

Hb] 

OER zoas 
en 5 — Een beeeſen 

ende 

verl berbeffen an n deu en DEL Zin iof — 

—— — — —— —F digen / ende 

ee 
—— fijn doen bere 

ijn daen ſtandelick 

— — 
aenmercken. 

rr De rechte 
vcerdige ſal 

fe verblijden 
n PEEr 

— ende op 

— Amnn naam belijden. 

— * | D 5 F XV. P SAL M. Pfalm 65. 

SNE - 5 — Ee Een plm 

= — — Dada / etn 

— or ve fafzang Klimt uit sek Zaar Efedt / Loo? 
5 - —den Opucte 

—— > EE (arigie 5 

Ten Eat AL/ met {til — Daat Eb Ribe 
tot u/ o Gobt/ 

— in Zion: ende 

u ſal de geloſte ien Gelof⸗ 
ten zal men Al / a Gad: etaal 

| 0: B, 



- Pfalm 65. 

betaelt wor⸗ 

en 
3 Gn hoort — 

het gebedt; 
tot u ſal alle 
gieefchh Boz 
mcn. 

@ ⸗ de Dugeeecd 2 Een geor Eke ban ur _angerechtigheben 
hadden de = = 

anerhant oer Dan Lif overhand un — aba Maar ons mu: [maer] 
oufe obvertre⸗ 8 —— — — — 

— S oes. eam — — en 

5 Welgeluck⸗ 
ſaligh is bu 
[dien] gu ver⸗ 
kieſt / ende 
Boet naederen / — 
bat hu woone 
in uwe voor⸗ 
Goten: lun BT 
ſullen verſa⸗ — —— — 
bat Baden. fem haùren /_ a waanen in uu Buig. 
gan uu bung) 

hoe ban ip _3 Daar zal ont ’t moede ban uit Mod 
paleyuet ee 

ning EEN) reië ou reif / En 
en: — — — — — — — — — — 

heilig deel / a o groote Woning! Dan 

6 Preeiiete um geducht paleis. Bij/ Bj zult 
ne nf — 

gn an * 

sd vzersſeljke dingen, Ons / in gerechtig— 

NE Dey : — 2 Ei Leontwen aller heid / Ooen Gaoren/ en ons Hij doen 
— act ; — ) 

ber verre gez zingen Dan n*t Geil/ baar ons ber bereid. 
— 

— —— 

legenen [aen] 
De zee. 

4 O onze Gad! a vaſt Geetronimen 
Pan 



Pfalm 65 

zor be Gere 

— Boos ar HN —F 

* hooge hergen 1 Dart baal ftaan — Hito oet Sinn 
—* met macht. 

tergen; Bj zijt amga2d t met net magt. 

en/ 8 Die Det 
G2unfen Det 

— zeen ſtilt; het 
zunſen harer 

golfen / ende 

Ge 2 tuaar Gij fuit. Die d' einden 1 Bes 9 Ende die 
— op de eynden 

* — Swoonen vree⸗ 

zer aard bekwaonen /, Nanfchautuen / han fn es 
Eed rd Ke 

aan dan / De  teefinen/ bie uw almaat moggen ene 
von 

=junchen. 

toonen / adet Wee en Diep ontzag. 

PAUZE. 
— — — — 

6 Bj geeft) Hat duitgang ban den moz⸗ een be 

* — ee ende 

gen En ban ben avond juich’; En dat ar 
maecht her 

rijckt on het 

men M/ Laaz al uu zorgen / Potmaes _gtootichs ; 
EE — — 

met — zegen/ En/ boo, U doon ge⸗ 
maakt / 



Pſalm 65.’ 

de vivſere 
Sodts ik Lol 
tuaterg : Mane S= 
neer gu het a 
affoo berendt 
bebt / maeckt 
gu haerlieder 
fioo2n gereet. 

ir Gt 
maecht fijne 
opgeploesde 
aerde dronc⸗ 
ken; git doet⸗ 
fe balen [in] * 
fijne Loren : 
an maeckt Det 
weeck Doa? DE H 
dzuppelen / git 
fegent fijn 
uuefpruntfel. 

Ie Gn kroont 
Bet jaer uiuct 
goethent: ene 
De-uiuc voet⸗ 
ftappen ——— 
pen van bet⸗ 
Hs 

En, Sy hee 
druunpen de 
— der 
woeſtijne: 
ende de heuve⸗ “selfë Die daroz beogen / zin weide blüft 

beuginge. niet beaon/ De heubelk fteeken He 

14De belden _g De velden — hedeſtt met en 7 
zó bekleedt 

— Zin behe De Halen zijn bekilecd Alet Gabmem / 
met Hoon: 

tre SE die Lan tmaarie. — En lans 
nen 



paijze 7 iu waedheid- en wiu’ lof. 
TT — — — 

PE vB AE Me Pfalm 66. 

vs Wijd — — O Gob! aan uier —53 — 

vnanden u gee 

vasal wiu haaterg merken / Die bein-  ondermerpen. 

> 3end buigen boa? uw mant.” 

a AI ’t aararijk fmeckt’ EL / neêrgebaas Aopen 

bidde u/ ende 

gens Bet heff De ſchoonſte pfalmen gen 
—— — SE uiven name / 

Sela! —— 

— Gezangen die ui’ naam berhao- 

Ls glare ban uw wonderdaẽen. 

— et rf z SIE c t Wobt 

Fallen/ ziet Gobs EE wijse r ment F baden: hi ie 
Wat 



Pfalm 66, 

vreeſſtick Lan 
werckinge aen 
de menſchen 
Kinderen. 

— 

6 By heeft 3 God baande / Daag de woeſte haaren tE 

bert in” bzase: 
B ju t ee borzeede ffraamen / Ok k een pad; Daar rees 

gacn De de 

bebtert ma «zĳn Tof ap ftem en Maaren / _Dadat Di 
— ee bent 
erúï nn ee 

6 * Zr Beert ons beveiligd had. 

met fijne 
macht ; fijne 
oogen houden 
wacht vier De 

ch net de af» dendom. Lj zat d' afvalligen herneëten: 
—— wor⸗ e 

den / Sela! — fee Heert hun trotſch ont ontterpen om 

—— — 
ne 

8 Woterson 4 Laaft / faaft Hen Det ber leger⸗ 
— ged —— — — 

G s 

ge ſo hoo⸗ — _fchaaren/ Ò bolken { 
fing roems. = — 5 

v Die onfe aan: Wij wil ont in het leben fpaaz 
zielen in ’t le⸗ 
ben hel ende = 5 — 

baton oe ren / Ons hoeden op de fteilfte paên / 
wanckele. —— — 

1 heft een’ — | 

“Paar Wankten onzen Loet bebzijden. 

ro Want Bij hebt ont Laar een’ tijd bedzoefd / 
gu bebe * — —tgt; 
cpzoeft — — — — 

o Godt : Qt Een En ons nelauterd Haar Het Ge 7 
foutert / ge⸗ 
fic men ’% 
füber idutert. Gelijk het zilber wozdt — 

TETE EKE AE 

II Gt hadt En — 

nee 5 Cen net belemmerd’ onze ſchreeden 
3 Een 

isdat — re 

wo 



Pfalm 66. 

— den menſche 
op ons hooſt 
boen kiden; 
fap waren in ? 

rf bier ende in ’t 
—— water geſio⸗ 

men; maer gu 

Gj Ee ouer aan ’t t netueld, — 12 Gj hadt 

’£ Water, t auerſtraamen 

— Scevoert in eene 
ovberveoenende 

aar Gij deedt ang °t gebaar antitamen/ verderfcljinge. 

dede ang/ ter goeder uur. 

PAUZE: 

13 zn fat 

met brand 
€ offeten int oo 

gact 
gen/ Val ik/ genoopt tat TE 0/ fes atd mine 

—— Ec beta⸗ 

Perithjnen voor zijn Beilin’ oogen / Jet 

after a um to id, Ak zal/ uu Dien fferk / aan Gem toegezeid, Ak zal/ u —— 
ge⸗ utet / en⸗ 

iſt man — haalen/ Na 300 geel Ee in 

_Bijstt: — — Het 



Pfalm 66. 
ke oP Daf Mk M „66. — 

ick ſal runde⸗ 
ren met bots 
Ren beregden 
Dda! 

16 omt / 
boot toe / 
oale gn die 
Gode Laeeft /. 
ude ick faly 
beecellen lat 
et aen mijne 
stele gedaen 

heelt. 

iz Ick riep 
tot hem met 
mijnen mon⸗ 
be: ende Gu 
wert Getz 
hoogt ondet 
mijne tonge. 

18 Badde ick 9 Waar” iſt daa? a echti hen 1 aat 
nae ongerech⸗ — rame chti Ep, a & 
tighent met * F 
mijn herte gee 
fien / de heere 

ben. 

ene fer — Paar nu/ nuheeft/ met n 
er/ Go 

Geeft geboot: - —— ne „…. 

bw beeft ae {tia aaren/ Miüijn God op mijnen wenſch 
Echt op be 

ftemme ming 
gebedts. 

IPerkt’ op de — ban mijn meten. — | 
ro God 4 

4 



Pfalim 66. 

20 Wefdoft dede 
5 ZZ it 0 De 

* — — — — niet cn beeft 
Gods ——— /___, afgetuendt / 

== nochte fijne 
oedertieren⸗ 
jent van nit. 

- ede — — 

_ Pach mijn gebed gehao? antzeid ! 
OEE en ed 

—— J LXVII. P SALM. Stem 33. Pfalm 67. 

— 1Een Pſalm / 
een VLiedt / 

—— ⸗ Ee Geh 

En zegen’ ans met — — ij boe Bee 
pinot. 

nn En: SE 2 Godt sn 

— zijn aaugezicht geſtadig Ont lichten / en med 
: — — —— — — hu doe 

—— — Û — —z,fun aenichijn 

—— dons „Raed ; ' + „Opdat elft geueegen cm — 
En 3 — “bat men 

Ou deez aarde Serio 
kenne; onder 

J Aa aat nue Wegen 

— alle Wendenen 

me | REEL /_ Au ban vw ber 

4 De volc⸗ 
Ee hen ſullen * 

be volchen / 
Alten acf / lar 

— / En EE ouer — 

e 5 De natien 
ne fien haer 

ertihte 
om bat on He 

voſcken ſult 

techtmatige 
bent: ende be 
natien op bet 
aerden / bie 
fult qu leyden, 
Sela! 



Pfalu 67, 

6 Ve bolc⸗ 
Rein futen u 

ben: de Dolce 
— foosen ali te maal /_ Die _ Ken / aftemael / ® Beer | 

ſullen u logen. Ee 
— — 

z®earde U —— u? nen — 
geeft haet Gee p= — — 
Laag : Godt 
anje Godt / ſal 
ang ſegenen. 

8 Godt fat iË Dn —— God geeft zegen. 
ons fegenen : 

„ende alte eyn⸗ 

futen hem __D/ die / Bie allef geeft/ bij zal zijn gepzeezen; 

Hem zal alles gaeezen / Dat ap aacte leif 7 

Palm 68. De LXVIII. P s Ar Mm. Stem 36. 

I Lem Pſalm / 

— ftrĳbs, Bij zal zijn baatere tjd en cc 
— 
2 Godt ſal > s 

opte ine Werjaagd/ berftcaain Doen zucht: Dae 
len entend 5 —— — 
vorde ERE WITGOED ne 

fjnebaers _ tLOLË 3 zúu bij — maag "/ Bij zal/ 
tuiten ban fijn BETE — ten 
aengeſichte — 
lieden. taaz zón aïtzaalijk aan Al ffbberende 

EN faite —— Bij Zult hen / daar ®' in glanë 
gelijck roock —— — 
verdreben 

| neit / 
(ien De — 

— herdiujnt / Verbzjben en Doen doen 
Badr 

engeihte. “Sr Gnblaaze bolk mazdt Haalt tot aich ; 

“t voor uu oon bergaan/ alf tuafch / 

Dat fmeit hoo? mloênbe Ke faolen. 
2 Jaar 
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== == EE Pfaln 58. 

o aar ’t m Macer de Aar 2 gaaf — int ver” RE De 

Deugt — — Lân — — 7 — 

—— 
FEET ende ban Blijts 

— ap vrolick 

haanften toppunt ftijgen. heft Gade ss Singen” 
alm „ 

get ï jnen ties 
me/ hooget de 
wegen voor 

FE lache belden 

at voor Dem de baan Taat al fat efdt/em bat 
fn naem is 

bijde -pfalmen aan : Perkhaant / ber? 

— EERE; 
: “hay ende fpzinget leeft Dem ceren; Bereidt ben tue / in op an le 

e boor ſjn 

Dei verblijd eecenue. 

rijdt; Zijn naam if Deer der heeren. 

3 Sweinat op Lan van Weeund / bLerheft zin’ 

meibaf/_€ Een n Dader ië dèr weerzen; Ss en 

Etn — OZ EE ende 

Die ebutwen haar recht beefchaft / Die ber tweuutnen 
Godt / in be 

e= fmoonttede ſ⸗ 

ſtreng haar onderdrzukkers jtraft / En „pee Denig: 

kaa? zj — boet ENE Ô Een Een Godt, 

E EE EE mcn fett in 
een himsgeſm 

uit — / ®’ on: bvoert unt die 
—— in boenen qe 

vangen zijn 
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maer be afval· zón magt te taanen / _Öcvangnen uit 
ms een 

F 
— 

fige woonen In 
het dare. 

be harien “rebt; Maar die verlaaters 5 

TI. PAUZE. 

' — ARK: Got! toen nu Bij/ En met majefteit a 3 
aengefichte EE 

eng Tim Adraël Gebr witgelein / En op um 
Coen Bij lang 

gu daer Genen 

9 Dat — — — 
be see ot “ooch _ Prank 15 maeften grond Pun voortoogt/ 

tradet in De 

dropen de hee 

De haane 

buneftjne / Geil daen Goopen 5 

meſen — — 

Godts ae en 
(ins HN  fchakte ù aart in t rond; 

voor °C gen⸗ — — —— EE —— heemtèn dzoopen; Oe bergen veezen | 
van ERE 

_zeifd [2 omhoon; af en za ‘vit it Sinai 
— —— —— 

voor Ef aag Pan Terelk Voning heeven. 

5 € iben venen — — 

——— re⸗ en”_mifden Legen zanât G'/a Deer Ì * 

gen doen drun⸗ es 

— Dit zr Op ui hestuijkend” brfnik neêr / 
uwe erffeniſſe — — 

— 

BEE dee Ten i fe mar fons Om fterkt aan haar te geeben. 

Hie boon 5 Wu haop/ uu Kudde woonde baars | 

de boor — * — 
boot Uit — — maart Gi — Een _ 

ben ele — ERMEE 

gen/ a Godt. 

gen — — Deet — uive — 
hand/ 



ne ban gute 
doe tijdingen 
— was cent 

groote big 
ſchare. 

nelden: Men zag —— — 

TT lanken teut de 

Lin 13 De lea 
5 Sningen det 

| DN eN EN, — — — ZTheypeſcharen 

met hun heiren TE zen laas — —* 
— — y vloden 

den jaa? uu aagen : De —— tan ’t Seg 

| — — —— — — 
zelfs de —— 

be hand / Shaan niet meê  uitgetoa- 

aen. Al laagt u/aAsrell als weſeer 1 MI lac: 
gulieden tus 

me ZZ ii} en twee rije 
— gen van ſtee⸗ 

_Seluftt bij ticheïfteenen neêr / Coen nij nen [fo fule 

en den al) bleu 
juk moeit à pen, — wart v waart OET On EE 

— filbet ; ende 
Ue een beter  tocicher bede 
Es | ten zijn met 

—untgegrabenen 
ze gou 

— — — — — 
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15 Als De 
Almachtige 
be Roningen 
daer in ver⸗ 
ſtronde | tert 
ſn — 
fale] op Zale 
Mon. 

Dan 
— ⸗e 

16 Ve bergh 
Baſan fs een 
Geenh Godes: 
de Bergh Bar 
fan ik een Guls 
cige bergh. 

7 Waerom RE 
ſpringet gu op / 

bultige 
bergen? Def Lie 

bergh eeft 
God begeert 
tot fi uc moos ET 
ninge: oock 
ſalder de 

BEERE 
moonen in 
reuwighent. 

ß PSTA LMA 6d 

anùie baaglen pont / “Zult mi / baar Ë 

't godljk oog Gelonkt/ Weêr met uu 

fchaonbeih praaltn. Wanneer Godi anr 

tueêrftaant2e Gant De basften uit Get 
| 

ganſche Tand Verſtraoid had en verdree⸗ 
— — — — — —— 

ven/ Onthing gs — —— tr fchaan / 

— — 

En hae Kn _3ĳ° zich HEt 

coon’ / Nan Salmon aait kon gceven. 

S:USPTADMEE. 

B DO — — bern Pet 

ae ’ asertreffen ; > Pat fpeinat g gij bergen nd 

| trotích — * s Wat it ru t/h in DÈr 
— — 
— 

volſtre en oon/ Bj Siong berg verheffen > 

— —— — 

maanina/ am/ aldaar neëerù/ Zijn heers 
— en 

“ eheid te taanen : De 1 DEER/ bie hem 

gerfaazen Geeft/ Die tröuwe Goudt/ en E | 

“eeutmie feeft / Zal hierookeeutuigtmoanen. 
9 Babs 
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Êr — — boven ’t luchtig ziertt ster) RRS 
NS tmeemeel tien 

Zin tien- en tienmdal dal duizend flerlt/ gumenden 
— 

Verdubbeld in getalen: B ĳ hen ig: zij⸗ _ omder Den / 
een nat (nt 

WEE: 
ne majesteit Cen Sinat in Deil Detigjef/ 

Gj Gaert 19 Gu sit 
opgebacen in 
be hoogte) au 

— sj « - bt d s emel ap/ Gol eer; De ke: — AT De enifie 

Omringd Lan Glikjtmytraalen. € 

— 3 

wiu huit / a Deer! Gj — ui’ ſtrjd bebe e gab gee 
neee — nomen jom 

— Zuyt te deelen) 

Geltraanen Wet gaaten/ tat tat t ber mens boen 

Eene fchen 1 traoft; Opbac zelf t 't tederhan, te toaortit) 
== — 

hes It 

— — 

Io Helabfn 3 fd zij Gon met diet _antzan! 20 Gelooft 
3u de Weere ; 

TEE inb Un boob 

ĳ oberlaabt où#/ Hag aan bag/ Aer Seer be 

— — — — Godt Lis] onſe 
Te = = — falfabent / 

sijne gunſtbewüzen; Die Gad ik onze Seia! 

Dan niet met eerbird — 2 Die Gou Pied 
—* ag * 

Ts Dj fchenkt /_ Fener ende bn 
den gh 

— bent 
zijn —— 

— — tegen den 

zal in naaf / Zelfs u Bet — —— 
2 gen 
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ben Daad / Vülkamen uitkomt geeven. 
Ger AR ZD — 

Gepnee IL ir Geuië vis / Dae Î Gaan De wood mag gaan / | 
kop fijner vy⸗ 
— God zal 90 —— Kog verflaan; n; Dien 
hanrigen ſche⸗ En — 
del des genen / 

ne Gairgen ſchedet belten / en/ Die tratfch/ w at 
nn a nn 

en if / anteert / En / baar bj fchutd 

mét t ſchuſt vermeert rt/ & Zich tene tegen en Hem be nr buite 
— — 

23 De Deere — — Deer Dj heeft zelf ant muz taegezein: 
Geeft gefent 5 
Ich fal beder⸗ en — 
62 

— 

ze TR Zal u/ boog 1 man en tuig Gelein/ Wit 
fa ederbreen⸗ == EE 

gen unt de — 

diepten BE Pazan weẽr tr Doen komen; 2 zuilen / Er 
JCR. 

„an AP  APozel_ Teê 7 Panneer uu pad Taant 
Ee — 

Haag be DE zee / Been 0 mofben. oerftraamen. 
—— — — — — — — — — — 

4Opvatan 12, Dan moagt Win r zegepzaal ui 
uwen boet / — — — 

[ja] de tonge — — en 

uiet Donder! Gaet/ Ga uier Ganbèn toun/ in * fined 
gt ERLE — 

m hee Bioet / 
ban de vnan⸗ Dn 
ben/ Sateen „Pan eiken vijand ſteeken.“ O, groote 

‚pegelick hen — meente 

ben. —— — — ẽ 
den Lee Gob/ douchte Heer Wu gangen/ zoa 
Ben aefien/ > — — J 

mijns Bors AT raem en eer / Zijn aan lu bolkk 
mijns [taz 

— 

ninos / in ° 
Beniigdom. Bemeeltn 5 Oe gangen ban mijn’ God 

en Voeft/ Wien/ / fchaan Bj * trebreld 
rüuijſt 
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. j intel z 26 ® ⸗ aagden. De zangrei tra be den ſpeel⸗ ep — 
voor / de 

rei voee Aut midden ging het bea rde 
2 be tromme—⸗ 

lende macge 

den. 

27 Koker 
Godt in de 

13 Looft Ga in zijn nemeent” — Tan 
— — gemennten : 

Den Heers mij/ die nt heiligdom / NIE diesem 
eer ane 

Aärels ſtrooſt / magt naadzen, Dae War — 

Tijk gaau De ffammen op Daar Siong 

gobgemijben top/ Aert Gárelk achtüie 2 

baadzen; De bozften ban eik Duges and 
epne/ bie 

Zij trekken aan: hier Benjamin/ Schoon hee be and — Dusften 
ziuba Eme 

Rlein/ bj maat régeeren ; Daar ie Yubaaë —— 
ſte 

ftam/ di * hie glorie — ans — — en Bef ba 
: H Aapbtaït. 

Anet A-UIZ B. 

Gj heat enencdt/ / * laat uw pek / 
doo 
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— anke berzacht / Je halt boo? 

taan berhoogen. “Oan patfen 

30 Om uwes —— aam t ter eer / Om u uiet tempels tuil tuil / 
te Jeruſalem SE : 5 

en — Deer! De hoeften op u wenken; Zij 
ſchenck toe⸗ 
Ezengen. ee — — — 7 ze, 

_duilen U/ ban alle hant / Zelfg uit het al 

— — —— Vereeren met geſchenten. 
— — — ——— 

— 15 Shii met win 1 item het wild gediert / 
dierte — ES = — — ——— 

Dat in Get riet do weedeig tiert; De 
eg Ee 
der boïcerens ftier’- en Halverbendens Det Gaik/ dat 
Lende} dien / — EEZ 
gie ſich onderte 5 en 
werpt Met ſtukken zilvers geeft / En dus zich ondere ſtucken ſil⸗ 
vers: Di heeft : 
De Laïcken 

verſtront / 
die] tuft Gehe 
Gen in oorſo⸗ 
gen. 

Worpen heeft/ Maar ſoert anzꝰ ẽAllen⸗ 

dei. Geluik! ui zien hen reeds bero— 

32 Pꝛincelic⸗ 
ke ‘ gefanten — 

En ’t vorlogzurhtig voſtt berffrooit: Gez — F 
fuiten Komen à — — — 
u hcee: Aiuten zuilen naadzen; Eonuten zal/ met 
ſal ſich hae⸗ — — — 
fien ſůne han⸗ 
en tot Godt 

unt te fleece 
Ren. 

Moorenland / Cot Gad berdeffen Hart 

en Gand / Oen God ban onze Laadzen. 

— 
tn — laf 5 

ber aerde / 
ſinget Gode: 
pſalmſinget 
den Heere 
Seia! 

16 Gij pmen / 

ouds zijn traan en  twooning Daar Bij, 
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beftleeb met eer en maut/ Zin ftecke „34 Dien vie 
daer vjjdt in 

EEE ben hemel der 

fem birheft met Hracht/ En heerſcht old — uber Ig: 
fiet/ hu geeft 

— ſine ſtemme / 

Slous Woning. Geeft fterkt’ aan onzen _ ne femme 
5 Geeft 

—— — ee dope reeet 
Gad en Heer; Hij heeft in Adraël zijn ver —— 

ZEE raël/ ende fijs 

En haagheid fuilfen toanen: Ërhenr Were 
—— wolckten. 

— — —jh — —— — 

— — — — 

57 Ne 
God; On ie geducht; daet zijn ſterſtte 

17 Bae graat / hae veeellijk zoen 3e Gen) 

lich uut uive 

G'alam/ Wit uu berhevin Heilige pe Bepliotom 
— — ccel bie 

Gs Geeft den voſc⸗ ee — — 

dam / Nanbinlijk Oppertuezen! ERR be heeii 
SE Gelooft 3e 

— —— 

St * — God 
arel Gad/ ae Krachten geeft/__ 

Pan mien Het talk zijn fterlite Beeft. 
— —— — sß* — — — 

Looft Gad: elit moet Hem Leeezen. 
mmm 

mmm 

Der LXIX. Ps Ar Mm. Stem si. Pam 69. 

| O Gaul berlad, mite hen 1 [Een Pfaln] 
J ab! SHerlaé/ en red mij uit DEN Davins/ voor 

EE onee | 
— De fuaatren zjn tot aan de ziel ze 

Oe — 2 Herloſt mn ! 

a Godt: want 

en 3 Ach ben 
gefoncken Ut 

TT gronbdeloofe 
modder / daer an raeg mij mo in Se 

{ yr zen 
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men níet en 
Ran ſtaen: ick 
ben gekomen 
in * diepten 
der wateren / 
ende de vloet 
oberſtroomt 
mijt, 

4 Ack Gen — — — — 

varacen ban ES 

minkedis iſt mij blinds mijn oogen zĳn beztweeken. 
antfteken / 
mijne Dagen Ze 

beflueken : sûndefmeen: 2 Aen telt veel er De hairen ban mijn 
en bopende op 

aafd/ Dan hen/ Hie mij/ dach zonder 
mijnen Godt. h 
5 Bie my 

EE 

nn 
— de zaak / haaten: Ar 7 — meet DAK T ef 2 12 men le OM, haaten; Men zoekt mijn’ daad 5 

de En u — — — — — 

veenielen/ vie _ Ween anfchuid fan mij baaten: Den zie 
mn am balfeje EE 
oo2faken vn⸗ 7 ee 
entsjn/sĳn iff ſterk/ maar mij Han Hracht heraafd. 
machtial Oee ne 

—— ——— 
k d Á 8 8 2 * * je rooften elle … Men eifcht ban mij/ baar ik m'onſchul⸗ 

maet ick alg- 
ban wederge⸗ ES — —— — ————— 
ven. big ken/ ’t Geroofde tueÊr; * moet baar 

6© Godt) / voldoening zorgen. Gij Mert) a Gani 
gu lueet van 

—— hent: — 
mjnefchue höe Ger it ffrafbaar hen; U ik mijn 
ein OE = 
verborgen. fchulù / mij n Dmaasheiù/ niet berhaemen. 

Bet 3 Befchaam daa? mij de ſtille hooge niet 

—— “ie 4 ua 7 

u Bcrluacpeen/ Pan hun / die U/ o Deer der leger⸗ 
o Heerre 

BEERE ber —— * 
cſcharenſchaaren! Verwachten : laat peen fchan- 
Tc Mt iid 
niet te fchande — — © 

etend De mebervaaren lan hun/ bie U fired 
5odt — —— 

raëls. A Ei —— — 

zöeken in verdziet Wet mij ĳ berging hun 
hoop / 



Plalm 69. 

hoop) a Aérels Gab! Daar it mijn’ Mem ie 

naad am uwentiuif maet d2aagen. APijn _i 

— Sſſichte bedeckt. 

aanſchin iz bedel kedekt met ſchande en nfpat: : 

— wat thebe iſt ſtof tot bitter — 

6— 26. 

g 
ende ent 
mijner moeder 

EET kinderen. en enen ns en 

mijner moeder 3 É Vind onder Gen 

Want _ ro Want de mach fchutsbeer/ noch behaeder ; 

Dijker ban uin huit Geeft mij berterrd, A berte: 

—— fa 

Mk Heaan Den fchimp/ den fmaad EU den/sĳn op 
mu gevallen. 

“aberlaft Der genen/ Hie/ alziende God! 

U fmaaden: Ak hek geweend; MN re geimeene 
ín ° baften 

— — Í 

ziel Geeft ſteeds gebait / /_Aaar TE lua2d maer 2e 16 ma 
== alferlen fmact. 

te meer met ſmaadheit — 

heb eenen ſack 

EG 
— — tot ei 

bekleed maar Bao? mjn naam ten nu fpat Se ben 
meen ed ne 

— tat in 

— 
— — — 

zl Ak het mijn nu bieefch mi met “genen mn zakt re Ene kr 

Dt 
gelosden. 
13 Die in be 

vooste fitten / 
Sr Klappen ban 

selfs be Boen niet ban Flappen / (aakken ; me: ente 

Ús K Ven 



Pfalm €g. 

khen een ie Kk Ben 't ſnaarenſpel TET han dronſtaarts in 
en ⸗ 

ner ie ſterc⸗ — — — 

——m — n eed, d. Maar/ Been! tot A tat 
14 Maer — —⸗ 

mn aengaen⸗ — —⸗ 

eg të mijn gebed; Daarië/ oa God! een 
2 BEELE; Lr — 

den tijd ban fuelbebhagen/ Een tjd ban gunit/ 
gens / o Godt / — — — — 

pept uiet goe ter miner Guin aesets Daoz/ naar un 
bepesweroe tér mijner Gulp neset; Daoar/ waar u 
berhoort nut 

amide traulu en Geilmoo2h / ban tr mn Hlaagen. 
ine enig 

is Wurktmm Ó Muk / boog 1 taaz vie meg mart /_ rt / mij ui uit Get fljk; 

A en 

herte …Hehoet/ En laat mij met berzinken in 
Ed —— Tu batersf ende De taatren 3 Jaar red mij uit de Han 
ugt be Bicpten BEE = 
der wateren. 

Ben miner Haatten ; 
— — 

16 Weet mp diepen! fuatechloed. ed. Òch! L {aat de den ffroam 
ge waterbloet 
niet oberſtroo⸗ ee — 

men / ende UE: ofer ° SE hoaft niet naan; dl: Maar Dat _ 

Uit Deze Bolk en 

laet de diepte 

— — 
den; Hod Sim acm ’t metelt ber diepte te ruite s Dat 
fijnen mont — — nn nn 
okee my niet — — nen 

coeflunten. tach He put niet worde toegedaan / Noch 

over mij zijn” mond vaar eeutuig jluite. 
k 5 

2 Bertet 7 Door mj/ a Deer! uie nuedertie: 
RI DEE Wp — 

RE / lant 
afue goeder⸗ 
tierenheut is 
goet: fiet in ee 

lS ET Junſtig namen: Doe teêr/ Doe 
ufeer barm⸗ 
hertigheden. == 

groot if mij uw mededoogen! Perhaa2 
um 

renhei Gé hoed; zie mj dan aan 
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18 Ende en 
verbergt ubn 
Eeen 

— —— niet van HEC 
uw aangezicht fneehe: ane 
— — — mn is bange; 
DE act u/ ver⸗ 

hoort mp. 

Verberg Laar hem 

Bui / in mijn verdriet: De nood Elhnt 
—— — 

_ hoog; berhaa2 mijn ſmeelſtgebeden. 

PAUZE. 

19 Haedert 
Z tot mijne ziele / 

Bebzijdefe : 
verloſt mu om 
mijnee byan⸗ 

den bille. 

Pijandin zijn/ en alle Deugd verlaaten ee 

WPaait raemen/ Dat ik in hun hanben 

biel. Bij Weet / fuat t fchaamt” en fmaad _ zo Gn weer 
— — mijne ete 

— fmaetbent / 

mij treff’/ a Cab! Daar niemand zich. ene 
be mijne (chan- 
be: alle mijne 

min onbeit aan tuil trefiiten; Doe fchand- Genaeutwers 
zjn hoo2 u. 

(Rik der boogteid frets ten fpat 5 Ei 

ar Br vere 

fmaetbent 
heeft ei 
heete 
Ben / ente ich 
Ben feee wack 

— 

——— Re} Mij — * 
ik 
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En end ik „iuacht 1 naat medelijden / En 
— 4 

act arr 

maer DEE troaftergs maar it bind er 
nac vertroa⸗ EE 
ATEN Eeen tt 
Geljeniegee een. Ga/ groote Ba! zj Hekhene 
vanden. AE rn nn dn nn 
aa Ha fj: hehe 

W Ee ANNEE > —— J — — 
sen Hin dale, m/ tat fpĳ3'/ Bij al mn fmert/ 

— — — Re gegeven;: en⸗ 
de ín mijnen — — 
Lege nog hittre gal ESE Een rhikteug 
— en ge⸗ 
e 

— dorſt nn mjn ippen faam — ſipeven. 

‚23, Paee tafel TO Dun tafel tuo2d’/ on Goù ! Bun tat 
— — — — — —— — — 

Cayes — = 
Eee Mk Een — 5: haar zj fra 
tot bolle hete 

—— in bijten hangen / Ji En b ballen nfaan bn 

_&C Dun kimaad _antbangei. Peruloekt _ 
— Sr — 

hun ſpi, bat nietk tE Bun ziel ver— 
eee ee 

eee 

es — de ee ik; — d Gunn’ geeft ;
 { Gerdie 

% elwikie ;_Derblin En 

fter a ed 
——— 

benne efter Gut berftand; Verbanker Gun ge 
— — — — — — — 

denen gedue dl —— — — — ⸗ EER — 

ciglich Snap: zicht; bewolſt Bun: oogen : Verbeek Gun 

* Dat kracht Doa? ui getergde hant 

ruêteloaë hun tenbnen twagglen moagen. 
8. RATU 1, re): 

— — — — — 

me IT Stopt over Gen uw vramſchap — 
er⸗ 
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— heeten tao2un; arn aan EN 
— ietfgbene 

Dat hun paleië aoe ach 
— sen Pd 

and —— * * 

Sgeen imboon⸗ 

meet in unne tenten Woon: Want P 
— — 

bit neflacht dat zich in 't waat ver⸗ 

hen / die WM Gaaten ; 

beriwaeft zij en berlaaten ; Dat 1 uien 

heunt Vervölgt dien Gij j bertwoud helt 7e 
bien op elan 

en geflagens Zijn fmert ftrelit hun tat ain Een 

5 Herte Uiber 
tjbberbzijf Mm beeunds Zj Boen — nj Man Periwondben. 

praat en ſchimp ſchier alles En 

—— — — 

re Oae iilen toe tot al hum euvel © 

— en factfe niet 

dan; Waat hen tot vin gerechtinhein — komen ce 
u ⸗ 

tbe 
niet amen: APaar belg hen uit het Taetſe 

untgedeigt 

bet boect heg et boeck de 
u: Scherf Gen _ tevens: ende 

met be rechte 
ee heerdige niet 

met um rechtvaardig Lolk niet aan. —— 

—— — — 

eben belt der zoomen: 

maar i, ik ben ellendig en Lol fmart : En: india 
be ín ſmer⸗ 

9 2 ⸗ * uiu beni / 

Uw Heil/ a God! boer Mm m_ een a Gant) eur 
—— ⸗ — — — 

EKE Ken WT — 

— boogb bere 

== prijfen met — 
ſangh; 
hem m — 
danckſeggin⸗ 
gef groot ma 

13 at n 



Pfalm 6g. 

32 Ende 
È fal den 
EERE 
acngenamter 
zijn dan een 
oſſe / [ofte] 
cen gehoorn⸗ 
ve barre/ die 
[de klaeuwen] 
— — — 
33 WE ſacht⸗ hen 
macbige Bit — tre ⸗ — ſtreeſen Lis UE 3ú nij zien ver⸗ 
ie loloen: fic 3 — ms 
erblüden: ERP — 

erde Dit die {ait van fmart xt en p n. Bij / Hie Gad 
Gott eet kt / — — u pin. ee / . 8 
ulteder herte 

fal Teven, — in al uiu 1 zielgerbpiet / Houdt aan/ 

— — meen, — — 

——— ut moed / 1 uw hart zal veolijſt {eeen : - 

34. Want de Poabbeuftigen beracht zijn naedBeia niets DEELE 

— — ee 
hen beracht Nooit zal Dj zjn gebannenen begeeven 
fijne vald Mk 
ne níet, 
erder 14 Gi bemel/ aard ird en zee Germeldt Gode 
mel / ende de 

—— laf: Taat àl wat ieëft zijn trautu De eu ; pr pe 

—— 

36 Want bei. pezen; Want Bot zal aan zijn Sion 
Godt ſal Zion — — —— — 

verloſſen / ende 
he ben benign 7 * En Au Tubaak fEeên fteên ên Der 
len: — 
daer fuit fa TE 5 — gn e — uit Bet ff ſtaf. Das Maar zal zĳn talk 
eſitten: 

Ende Det 3 Ge Det mer twaonen naar zĳn’ raad; Gok od eeutuig 
Enechten fal 
haer be⸗ er⸗ 
——— bun 3ó zijn volte gunſt betoonen: Vaar zul 
ſyns naems —— 
ſullen datt 
in woonen. fen z/ Gong —— met hun zaad/ Zj / 

hs 

—— 

bie zĳn naam heminnen/ erik toonen. | 
De 
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g
n
 nd 

EEL. Ps AL M. Stem 17. Pfalm ze. 

— — r [Een Pfalm 
neêt / Dabids/ Bens 
— — den Opper 

— — td 

uit gebvaaren / ont te boert 

aaftig ter verlosſing 

d Bak! en rea mij 

o Gedt / ent 
Uit anaften / die mijn ziel bezwagren. mm te verras 

* fen: d DEE 
KE/ tac mije 

Spoed U ter mijner hulp / 0 DEEL! nee buipe. 

Ë / F —7 3 Wactie be⸗ 
Laat allen / die mijn ziel belaagen / / Barel Pers 

— —— ua2 

Befrhaamd en ſchaamrood Lan mij vlien; mijne ziele 
eerd Wekt 4 WN 

S — — achteraerts 

Taat/ die met vreugd mijn rampen zien / gend ende 
—vorden / Dic 

— tuft hebben 

Au Guune Wenfchen, nimmer flaagen. en 
— —— — tk 

o Kaat allen / die / 7_met út fchamuzen fpot / 4 Wactt « 
rugae Beeren 

Mij 

— — c:ot loon ater 
beſchaminge; 

Puun’ ſchim ten loan/ te runge He 
— — — — 

ren; Vergaan 5 F geducht gebod. 

en onteeren/ pie daer fear EEn 

Laat hen/ die zich tat M A begeeven / set mu 

haonen / tergen 
gen/ Wa! ha 

| 

brolick ende 

— 6 zijn / 

Den/ Hie uu Geil veminnen, Geer/ Bens haard 
liefhebbers 

— uives heuls 

Seduurig juichen tat uw eer / En zin⸗ e 
sit groot ger 

— maeckt. 

3 EU hen A 7 arm mm en naait: 6 Deci 
5 == ben eiendigh 
mamma ende noatd2ufe 

Bon! mijn beper uit elienden! Waaft ppd: 



—— U tat mjs wit bſtant zenden ; hulpe ende Ulu 
mijn Geuzije 

El en * RE 
vacft níet. famít ië t/ Hie mjn Heil bohmaakt. 

Pfalm 71. Dre LXX. Ps A r/m.” Stem gt. 

ry u ) Br é — — — —— — — etrautu op Us hao? mijn geße 
betrouw' ick: — — — — — 

— mt niet — — — —— — — — 
eſchaemt it? | z! Ben mij meen fcthaamt’/ a BEER! 5 

eeuwighent. 
a Keddet my 

doo? uwe ge⸗ 
rechtighent / 
ende bevridt 
ma: neyugdt 
uwꝰ vore tot 
my / ende ver⸗ 
loſt nut. 

ed wij in 

3 Weet mn 2 Dees 1 mij een vat&/ om in te ‘maanen N 
de eenen rotz⸗ en 
fteen om daer — en — 
ee Een ſchuilpſaats haar mijn hart Steeht 
lich Gie, g 5 — 

Benet gegeven toevlugt bind’ in fmact: Wu hoon bevel 
ont mp te ver⸗ 
— 

ge stt mine zal ilftlaar ‘taanen/ / Dat Bj/ u groot 

— 
Ontfermer ! Mijn buro zit en hefchermer. 

gees 3 Gebed mij ban *t geteld def fnaaden / 
ge odotloo⸗ 

fenzhande _ Die t Heilin recht herkracht ; : 
Bant des ge⸗ nn 
nen die ters HE 
Feerdelick __tratebeid mij veracht. Al wacht an M/ 
Bes opgebla⸗ 5 

bant on A God der goden! TÔ! \uien ík baft bere 

Dieng 

achtin 

E EE —— an da i bee EE / ® t Île ’t li icht aanfrhautwbe. 4 

—— — Zaa Bj/ Har bat IR tert 1 mebaoren / 
3 Ha / 



Pfalm 71. 

6 Op u heb 
—ich geſteunt 
— van den buch 

TS « 5 
— — 

— min / Dat TTL nù / Ten 
ns beef gean 
— — GE JJ 

EE inaar’ lang Gerlaaren : Diek doe ilt / F wabe, 

— Enten. ni 
ig geduerige 
lich ban u. 

in gezangen / u ſtecd— mijn’ (af antbangen. 

Es PAUZE, 

7 Ack ben 
efen als cen 
wonder ge⸗ 
weeſt;: doch 
gu zijt mijne 
ftercke toe⸗ 
vlucht. 
8 Waet mij 

nen mont ver⸗ 

zR War alg een Wonder in elli dogen; 

Pach Bij/ mijn mijn Ceehlugt/ & Bij Standt 

== met uwen lof 5 

uwm naam —— — mijn ſe ben, genie 

—F heerlick⸗ 

rt TPM gen, bet 

bom 
faet mu niet / 
terfwijlen mü⸗ 

== he Kracht bete 
gact. 

Laat/ bij den Er Din Rin uw 
— 

gunt bellom/ Wu voorzorg over mij 

10 Wantr ú- 
ne vrander 

zE fp2ehen han 
my: ende Die 
op mijne zieſe 
loeren / Dee 
ractflagen fe 
famen ; 

fe toeren / Daat ie an mine zie 

—— — 
Ld 

ne: 
—— — Ge 

taal Soeren / En;/ tenen — te 
ſa⸗ 



Pfalm 71. 

I ſgurde B „Ziet /_ zegden 7 bi Tia ver⸗ 
hem verlaten: — — 

— ſchecven Gab ſtaat niet aan zón 9 
fant Baer en — — — — 

is geen ver⸗ 
oft. „Aaant/ jaant Gems gent hem Wijs 

en 

> ij fau u meen n_ mitftamit zich hefao- „B —— h 

12 © Sodt / ‚en, O Bat! taan Mm’ uw vurtfer⸗ 
en eeft niet — 
verre ban mit: 
mijn Gest / en en 

ming/ En Gaaft U ter he cherming haeſt u tat 
mijner hulpe En 

13 Waetfeter Q Dae hen beſchaamd taan en bezwü— 
ſchaemt Kg 2e eeen SEEN 

— ver⸗ — — — nnn ne 
word Mipr4 J 7 Nies nope. Jen / Wier woede mij beſtrüdt Wier 

hk sijn: : — 

hs ne haat mijn vult benjdt: Dae hen met 
schande obers 2 — 
deckt worden / — — — — 
bie mijn gunet (Es en — mijſten/ Die tegen mij 

— — — — — — —— — ——— 

— — — — — — — — — — — — — — — — 

14 Doch ick IO ain Gat zal — an ET — 
ſal geduerig⸗ — — 
lick hopen; 
ende ſal allen 
uwen lof nogh 
grooter ma⸗ FE 
gan, 

5 JBijn 
— ſal eng 
gerechtighen 

— 

— ben en nn heff — Schoon if de reeht 
dagh uit Gel: HEEE 
iN een — — 
ee DIED — fan teilen noch bevatten. 

— 
IEEE Er { Gljmaebig Benen treehen / 

In 
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__ aRjn “pen beg Deer 

— — 

— —— — ven T EE 

— — ute gn fa Ed 

art ik uitgeleid / Ò peer! an uw  Pebtiobert 

—— — —ñ—ßt — U 

merechtinheben / Aa Die, “alleen VAT 

ES — — 

prꝛizen Op aangenaame_ „luizen. 

in “17 © Gott/ 
an hebt mu 
Onee gan 

2 mijnee jeugt 
. : Jan blijf acn: ende tot 
ESE nog toe herr 
— — Koltige 1d 

it waar wijn’ u lint Dan uive Wandzen wine fwonder 
cn, —— — — 

18 Daerom 
oock / terwijlen 
ze — 

D | — *— gn geinige 

Perktuikk mijn ouderdom : Belvaak mij bt t dae — 
— 

verlae 
fet / o Godt; 
tot dat ick (de- 

gan random; Yoo meid’ ik bit geflacht cn) genachte 
—— 

— mak 
en arm; 

niu merken; Zoo zat uw groot⸗ len ne 
nn — id / uwe 

— =H macht. 

hein zingen Van? hun naftamelingen. 

Went: A Ur. 

19 Oock is 
uive gerech⸗ 

tighent / 
o Godt / tot 
in de hoogte; 

—gnu Die gro 
Dingen gedaen 
Hebe: o Godt/ 

Eme ig u qe 
ijck 

ſchittert uit den hoogen. O Heer Der 
le⸗ 

3 

* 
kr pe 



Pſalm z1. 

ao Gy die 
my bele Gez 
naeuftutheden 

D d OT! 

bete boen fien/ Een Én beukitend d harteleeù; aaar/ tot 
fuit mp mn 
fevendigh ma⸗ 

‚en: ende fat mijn Gulp gereed Vik Zult Gij mij j ueder 

gt unt De nn 

garen, EE feevens” maakten / Aj uit Den afgrond 
ne — nn —— : 

trelftften / En met uw aleunten deſtſten. 

2 l RA 16 Kn zult 1 met et Tuifter mij omringen — 

JJ —— — 
mm rontem _ APG trooften in mijn ſmart: Dan zal 
pertrooſten. — — 

22 Oock ſal Íf/ Úú 22 Oer / Dj van mn hart /_ / Aert Ù luit en Garp 

met het inſtru⸗ — 

ment dee iun · uw u goedheid zh Anr , FEE eilig Opper 
— 

te / uwe trou⸗ 
we / on 
Godt 5 ick al 
u pfafmiingen 
met de harpe: 
8 „eulige — — ROT PEN RRT at 17 EET lippen zuilen / — roe⸗ 
an ine 

lippen —2— — 
funchen / wan⸗ ———— 
neer ick u fal Me _ Sn palmen 1 gefu gewid / Pat Bj 
pſalmſingen; 2 — 
ende mijne 

Berat behe mjn 7 Delmee 5 zit : : Ain toun zal EL mijn’ 

REL 18 ——— — uw — verheffen/ 

Dr fchen baab. Die mij in in eer rt _Gerftelt/ Die al mijn 

‘efejaar haaters belt, Te Zie hen daa? fchand’ en 
ed 
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fchaamte treffen; Ait zie hen fchaamraod tant (sj 
— die 
mijn quaet 
focchen. blugten / Die mijne ziel Doen zuchten. 

De LXXII. Ps ALM. Stem 65. Pfalm 72. 

€ gef / Veer / DET / ben Waning uwe „rog: we 
— geeft den [tor 

ning uiue 
ceren ; ende 
uwe gerech⸗ 

— tighent den 

’g Vioningg zaan / am uwe mechten — 

derechtigheid Aan 

2 | 

Dan zal Dj al uiu ———— 

—S De 

EE bolkk y boi Geljee
ren / giechch

aacbie/ wijs
/ ende uiue cleite 

dige met recht. 

Ce richten met beleid: 

en zacht; En um —— regeeren; 

Hun recht Haru Kn hun klagt. 

5 De bergen zuiien bede braagen/ Deleu Pi 
— Es 

5 — FET 
Dor 

beië Beilin recht; Hij zal hun b2olijlt ap be beutseren / 
— — — — gerechtig⸗ 

doen daagen Het heil / hun paegezead. p 

tElienbig balk wordt dan uit ſüden — 2 en in 
—— rich⸗ 

/ bn ſal de 
— des 
nootd2uftigen 
berlofjen 3 en⸗ 
de den ver⸗ 

— _ bachtr rd 

Zoals {ann sn fullen 
— Zu ſen ſoo 

lange de ſonne 
ende mane 
futen zijn / 

van gef! 
=tot gefiachte. 

ĳ zal zal teezén/ Én op en ondergaan. H 
ge 

if — 



Pfalm 72. 

6 Dy fal nes 
derdalen afs 

—J— > 
afs de dapper Îaate gras; Nan beanpelk/ die met mile 
— vid — 
gen. deu zemen Befproeien 't beldgeluas. 

auf 4 ’t Herhthaardin Lait zat weelig 
dagen fal de — —— — 
rechtveerdige — — — — — 

gs Mg groeien : Daar twiſt eu tzal —— J 
van. baebes = 
tot dat de nia 
ne niet Meet 
en 5u, 

3 Ende Rn 
ſal be erſchen 
van de zee tat Fe mn ne — 

an Dese zee zal Bij regeeren; Zoo ber men vo— 
riviere tot aen — — 
de eunden der 
aerde - Bren Rent 5 Aen zal hem Lan Eufraat 

ne 
vereeren/ Cat aan Dek aardrijſts end. 

9 Dinge 5 Bet | tuaeite alit oli zal taaz Dem mie 
rene Gan doatt 

— ils „…. ‚. - * 

gefchte anie⸗ len: Zijn vijand lekt Bet ſtof; 

— nn Heit Id —— RE ME 

| en be ftof Charſis boert / met rijke Kielen / Dez 
— — — 
ngen Lain 5 3 ? 

— ende ſchenten naar zĳn Baof: Pet giften 
e ernanden — — 

ſullen gez — 

enten acne zuilen langs de ftraamen De Woningen — 

— Sche — — 

Ì ä eri — „ig > 8 Pi Sirenen ber zee/ En Scheba nebené Seba koe 
geboeren. 

men / Hem ſmeekend' om den GzeÊ, 
— 

en 5 — 
de Aa elit ber vorſten zal zich tuigen / 
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Mu iz ten fich boo? 
_meêr; Ut hei hem nebere 

buwpgen : alle 
Wendenen fule 
icn hem Diez 
nen. 

24 _Behoeftin ra Want hy 
fal ben noots 

— druftigen red” 

 Bendam zón’ laf getuigen / Diet 

baardia tat zijn eer. 

in hunne naoden /, Qu Buu eliend’ Pet bie Daer 

ES rs ben 
we * —— en⸗ 

ak tat Dem de die geenen 
helper en Geeft. en pijn / Ganfch sanfch Huipetos 

gebiooben / Zal Dj ten redder zijn. — 

z_R god zg BENEN ende 
PS nootdꝛufſtigen 

verſchoonen: 
ende de zielen 
der nootdruf⸗ 

duftigen zal Hij berfchaanen 5 5 TT 15 By falden 

S en 

r4 Du fal har 
re zielen Lan 
lift enbe ger 

Befkrijden/ XI maat het nag 300 hoon: rr — 
tf bloe t fal dier 

— — — beer zijn fn 

caanen en hun fijne oogen. 

zielen maê/ Ni hen n_geteld en lit 

15 Ende hy 
fal Teven 5 ene 

be men faï hem̃ 

geben ban t 
gout Lan 
Scheba; ette 

be Men “at 
gebueriglick 
boor hem hide 

Z ben : den gant 
“chen baah fal 

men hemm Seger 
SE nen. 

zeen enen dan bij dan. EE op 3 Det 

nnn 4
 

16 cf x x 

fand een hantvorſ Horen / Gefoeftern cen Gender 
Rn ín % 

fant op De 

daar He zon; 't Zal. op ’t meberat Gez 
ú * ruiſch 

* 
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Píalm 72. 

—— ruiſch doen hooren/ Ee 
oe alg de 
Cibanon: ens 
Be bic, ban be 9 De  ftedelingen zuilen bioeien / Gelijk 

Bloenen als 
het Keunt der 
aerde. 
17 Sijn naem 

fal Zijn ſotf 
ecutwigheut 5 zal Pe eeuwig groeien. 
foo fange als 
er De ſonne — 
ſal fijn naem 
van kint tot 
kint voortge⸗ en en 
plant fuo2den 5 fr Vai 
ende ft fuilen 
in hem geſe⸗ 
gent worden: 
alte Bendenen 
fulfen Gem 
welgeluckſa⸗ 
ligt roemen. en /_An Hem / ten erfdeel zijn. 

Bet t malfche Hruí Fruiùs Zijn naam en raem 

Oak zal/ eeuw in 

eeutu uit/ Det 1 naneflacht zijn qroofs 

Tibin”: — zal een fchjat ban zegenins 

io Dan zal / na —— _gunfthetuij 

— — 
zen — Alk ’t Gezegend r Deibentam ” t Geluk 

ee 
— ETT 

Beloofd zj Gan/ 18 Gelooft — tu traan ur Geftlom. 

els die lfeen___ Dat eeuwig Wezen / Beſtleed met mog— 
— 
joet. — — — * — 
29, Ee oe gendheen; De Heen) in Asraël uee 

naemijne TS 
beerliohbene _  moeezen / Oaet tmandzen/ Bij alleen. 
heyt; endede + 
gantfche accde 
orde met fijz 
ne heerlick⸗ 
Dent vervuſt: 
al ja 

Zijn naam moet’ eeuwig’ eet ante II 

bannen ; s Aen inob’ Dem Geaen en 

s 
cffail heben > 
cer eunde. 



PS AL M #3 ide 
BED LXXII Ps AL M. Pfalm 73. 

r Een Pſalm 
Aſaphs. Ame 
mers is Godt 
Aſraͤkl goet; 
den genen die 
reyn van her⸗ 
ten zijn. 

Paa2 hun Hie rein zijn Lan gemoed: 

oe Donker ooit Godé weg Moog’ Weer 

Dj ziet in gunſt op die Dem Lzee- Zen 

mijn ziel _ 2 act mm Waar / ach ! hae we zen. aengaenbe / 
EE SIS Eg mijne boeten 

bit Weet / Pijn boeten fuaren/ ín mijn entend 
DENIS mijne treden 

waren Gnhand 

{eeh / Schier uitgeweeſten / en mijn treên  uweseichoten. 

"Pp Pan t fpaa2 Der gobteucht afgenleën. 

hain’ oogen aan/ Woe 3 Want ik a Ak zag met nijdig’ oogen aan / Hoe — 

Bivaazen Dier op voazen gaans Eu Orton 

hae godlaazen in hun gangen AÍ Geels 

tbs tuft en boef erlangen: Zij fuer 

‘ten ban geen traanenbpaod 5 Wan geer ‚$ Tant daer 
n 1- 

E beren * Dae 

ne banden/ tat hunn dood; Pun En 

Fracht is frifch / 3ĳj zjn oezand/ Cot 

kd 

ap Gunn laatſten aondftond, 
— —— — — —— 

5 on en zijn sten zE ban beedgiet EN De 
* — -mMoente ra’ 

En moeit / al ande menichen / niet ; BP — fcheu ; 
4 
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‚ Pfalm 73: 

ende en woz · Wen 3 ziet then bittre Mert noch plaa⸗ 
gen met fande⸗ — 

re} menschen HESS 

wee geplast. gen/ Als andze ſtervelingen / Deaagen: — 

s Dam Dief zjn ze tratfch/ en Doen den taan/ 
omringtſe de 
— 

vBeht cen gouden Heten / aan: rt Ber 
decktſe Cals] f Ee 

een gefuact. 

Twela / dat deugt Ten wint ——— 7 

Bedekt it hen /_ aff een praalgetvaad. 

7 Bare oogen — Judien men ap Gunn’ bao2ft 
ot guten uit . ——— — 

ait ket: ft 5 ee 

beim 
— Dun vogen puilen uit ban Get; Dun 
des herten 
te bogen. 

eelde / tat zó zich belooven/ Gaat 

E: 2 megane — hun verbeelding nog nag te haben. Zi 
en e HEEEN 

uut / ene (paer nl — — 

Een bood mergelen de menfchen uit/ En fp2eer 
kinge: ſy ſpre⸗ 

Kken wit Det 
Geagtt. _ ken / trotſch op roof en Guit/ Steedk 

‘ — — 

uit de hoogte van Gun maat/ Cer⸗ 
— — 

—wüijſ Gun hart de deugd — 

EPA Zie 

—— As _Gobk — fchijnt IELE een tuaan 5 2 

delt op Det 
aerden. 



r⸗ 

— 
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— — volck hier toe/ 
als hen wate⸗ 

hier toe ue / En fchzikt /_ fuanneer hun / gen genes bol 
fen [bekers] 
worden unt⸗ 

bang te maê/ Wet Water/ daar hun nietf gedzucht / 

' + EN | ° Pd ’ 7 De fers 6 Dan peinft be ziel: if ’t maar? zou mn Ortel 
3 fa — 

Ban Ook fuceten ban mijn, dzoevin  fouer wee. 
— —7 De, zijn 

ets KIT. AEL Al⸗ 

tat: Zou NAilerhoouſte van mijn ktlaa⸗ lerhoogſten? 
— 

gen Én vittre rampen Hennis D2aandi 2 

Zijn ehentwel heben Lan feed; 

Ziet Hezen/ Dae godlooë eu tuzeed/ rm dt 
nochtans hehe 

eben ft rufe m 

bermenigbule 
— ige bee bees 
En mogen. 

zijn godtloos: 

WL: be luercit/ ſy 

ruik bolgt Hen ou af hun pan / 

— — — — 

hun vermogen gorit ſteeds aan, 

ftreêun 3 rs Ammers 
7 Yaa hek ikt ban 1 bergeefs ef geſtreen; — mers 

— geefs mijn 

mBju hart mezuiberd/ en gebeen; ns Der DE Oe 
Z mijne handen 

—w in onichiuit 

geefs heb ik in reing ufaëfen Wan on⸗ gewafichen: 

14 Delwijle 
ick ben gant” 

Sſchen daat gez 
plaegt ben ; 

fchuio mijne — —— — TEE Cn 

ende mijne Mijn 
ſtraffinge is 

EE rt alle more⸗ 

m jaact gens. en mijn 

—— Gerfcheen ec mormenjtond * 
— L2 Waar⸗ 



— — AAL Mane 
Pfalm 73- 

= 

Waarop lk geen kastijding bond. 

5 Anim 3 Zoo ik Hit zenden ſtaaven zou / Ger 
ick —— — — — 
gen; * — — — —— — — 

ve, wis / dan waar' ik niet getraum Nan 't 

U — trou 2 
acn °C ⸗ ae neese Waard geflacht van uwe kindren € En 

inderen. 

— — ———— 
zau t Bun haan en moed bermindaèn. 

en ochtens Parchtans heh ik/ met af mijn mijn Kracht/ 

dacht om dit — — 

oen ee ODIE Godáregeering —— ; APaar % 
het was maere 
te in mijne 
oogen. ag een u L bat im 1 mijn oan/ AP 

17 Cot dat 
Er Re 0 

— O0 t Duurde, e/ t tot Les uit dien d2am 

heyligdom⸗ — — — — 

men gino: Pan wecbien ming in t Gelinbam/ 
einde merck⸗ 

—— 

Ce, 

Om met be nobfppaatt raaf te pleegen: 
en en 

B A Daar zan it / on tuät glatde Smeg 

—— plaet⸗ 

nop beet De voorſpoed, zelf de voozen leidt F 
woeſtingen. 

— — 

En/ hoe Bin ’t eind hunn bal ber 

reiât. Zj ffaeten ban Hen top ban eer F 

EN veutuige tertuoefting _neêr. 

CARD A UZ ES 

peer ro Poe moden zij / tat ieders ſcheiſt 4 
| er⸗ 
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. — Pſalm 73. 

Pernteln/ alt in een oogenblik! Doe 5 gen oogenblich 
tot verwoe⸗ 

— — — — 

NEET Sſtinge! nemen 

moeten. zij het leven enden Wan ij en cpube / 
EE ded ver⸗ 

ch2ichingen ; 

anqft verteerd in hun eltenten ! 1! Dun ae SUIS ten 
zn doom na Het 

5 == ontfuafien : 
’ 4 

n à 

tweeld’ ik al& een Deoom Gergaan. as a a⸗ 
re / [dan] ſult 

Ò Beer! fuanneer Bj op zult ſtaan _ Derachren. 

Yuit Gj hun toonen / onberimacht / di 

Doe Bij hun del beeld berächt. 

rr Coen *t Wwellend Hart met ongeduld cr Us min 
—ſcwvollen twas / 

En tmpebel” afgunit werd berbulb/ Én mre nieren 
Elte. 

ik gepeikteld in mijn nieren/ Om 

tratfch món deift Den toom te bieren ; 

Wai mijn Gerftand Lan licht Geraofd: 22 DEE EE 

Fi heh Bodt Mm waarheid niet nefaoft ; MEE 
Li 

— 

— — aa? — En * 

23 Ack ſal 
ban drbuerig⸗ 

al mijn — / — en pijn ; rn al S
pan 

en liefde waardig fchatten / Wül Bi 

món rechtehand en batten. Gij Ni ne — 
nij 



* 
Pſalm 73. — —⸗⸗⸗ 

baa? uien mij Teiben Doo? uiu’ vaan / @ Bod/ mijn 

Baer na fuit =S _ zE 

pt mate) Deil /múutoeverlaat! Én mij / hiertoe daa? 
opnemen. - 

U Gereid/ Opneemen in uw Heerlijkheid. 

2 ú Pn2 AL — — — Wien Gek ik ie nebeng U amhaan? 

in ben hemel > — — 

nefe wen pat sau mijn Gart/ tat 3 zou mijn oog 
niets np Det 

iet 
aerden, — en 

jp parte nevens U tach fusten 2 

tje if er/ daar ik in Han — — 

de rotzſteen indd add BEE EN kn 

ming herten / 

nn naat / mijn bieefch en Bart / 
en — — — — 

Zou zult 

Gj zĳn boa? mn gemoet APijn rot/ 

“mjn beel/ mijn eeuwig gaeù. 

ar doanetel 14 WDie/ ber ban U in M / de (ueelbe zoeckt/ 

u zijn / fulien 

began Pergaat verlang / en Mapht Gerhigekt : 
fen die Han u 
afhoereert. Gij roeit Hen uit/ hie afharcreeren / Én 

28 Weerom N ben tratfchen nek toekeeren 3 Maar 

— — mfl: ic le Jl will gaen, Eren zalig lat/ Da 

te berellen. trout ap Din nn en al/ Den 

Deen / wiens werkt ik roemen zal 
E 
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SEE

 SE — — 

De LXXIV. Ps ALM. Pfalm 74. 

N \ aaram / a Bod! zijn wü in eeu- pectine) 

Sat 
twighein Van uive gunt en on onderjtand tmaecamm bees 

——— 
Cwaerom] fouts 

berftooften? Pae Kan uw taan Duê be uive taoat 
roochen tegen 

— — be fchapen 

tegen ons nag raaken / Die fchaapen uwer werde? 

zjn / zelfs bao2 uw hand geweid? 
—— —3,— 

TT mn EE minnie 

ra 
INE

S 

on. 

— — — — 

2 Gedenckt 

erdem De trouw/ aan ons Laag AOR en nne hete 
—— / 

— — LIE 1 Ha 

betound; Oenkt aan uiu Ee / bao2 U —3 
cuts DE 

han oude berkreenen; Denkt aan uiu erf / eentje La 
Poes — * 

het bangwerp ban ui’ zegen; Van Stank — 

berg/ daar G'eertiüds hebt gewoond. 

3 Huk ſpoedig aat, verdubbel uwe — 
be eeubige 

fchzeêns Zie hoe be Stad verwoeſt ——— 
heeft alles im 
het Genligdom 

fiat en bergeeten: Def bijands magt MERE 

z Wm vijand Geeft ter plaatie Van tp pine len 
— — 

gebed / Gelijk gen teeuïu / nef2uld / * pergabere 
plaectfen ge⸗ 

— vbꝛrult: ín heb⸗ 

bij t zeoevieren: el U ten —— * Ben bere 
eft 



248 PaSr AAP Men 
Pfalm 74e need 

teeckenen tot — bj sijn ETE /_ An 
teechenen gee 
ſtelt. 

ö— —— — — —— — — 

Sem weder 5. Eilt woedt om ſtrid/ en taant zich 
kent / Bie een 

—— anbefch2aomd : + aen n Goutut en en Gakt/ 
Geengt in De 

dichtighent 
ban cenge Dat poo2t en Lindten beeben, Gelijk men 

faaft om Glen aan te geeben/ En ĳbzin 

Fant in t haan en Bicht gebaamt. 

6 Alſoa hete ze ’ aaf üzifti s * — 6 Dus hebben 3 ook / doldriftig/ onbe 
——— * 

men met Gou {iED/ Grateerfelen/ pilaaren/ manden / 
——— = — 
in uche gee Hoogen / Wier kunſtſieraad He uit mak 

ban elf oogen / Pet zimaard/ Hau 

tueel en Hamer woeſt — 

— —— — — —— —— —— — — — 

—— F Wm heiligdom ik Hoo: Def uur Ger 
end in % 

vrergefert:  tperûùs Niets Heeft 3zú zĳn’ lang boo t 
_ ter aerden toe / 
hebben ſy de 

wooninge > moên bek gloebs beveiligd. Uw fchaan 
entbepligt. EEE 

galei / uiu — is DRE Cen 

8 Syhebben 8 Laat / zeiden 3 / Íaat oné Bet 

ere »>tanfche Tand / Serlanderd/ / baar onz 
beren: … uber 



\ 
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Pfalm 74, 

— 7 eve 40E e ebben afie 
t Doen zichten.” Dun WM2ee weer —* bergaz 

= ef berplactfen in 
ben lande ver⸗ 

he buik eeft al he gobágeftichten: Uw’ samo. 
— 

naam ten hoon / bert? rûzijzelà of Lerbzand. 

re PAD ZE. 
a 

9 Wij zien aan an#/ na al bite Adrema 
— re — 

— — — — — 7 een Pro⸗ 

nebal / Geen teeknen meer ban ue heet mieer : 
nochte pemant 

Soby oné/ Die 

munjt gegeeben ; Piet Één pzofeet Ee De 

ang tot trooſt gebleeven; Geen lere 

ma tweet hoe lang dit Duuren zal 

ro Hoe lang/ oa God! zal/ in dit zwaar WR Ber 
wederpartij 

— der fmaden > 
ſal de vnant 
uwen naem ín 

== ee ufuighent 
laſteren? 

verdiet De vüand ang zijn weeede 

trotsheid toonen? Zat hj ui” naam in 

eeutuigheid dan Haanen 7 Peen / than 

niet zijn; Dat duldt uw glorie niet. 

terecht gu uiue 

nn Eat) ja We 
® rechterhant 

dus ban ons af / u rechtehand / díe is —— 

gan uwen boe⸗ 

ang ten ſteun kan ſtrekken? Nil uil REEN ecinhe 

rr Ach! Waarom trekt G © uw u hand — ir Weerom 

haar eend uit uwen boezem trekken ; Én 

maakt een ein han uu geftrenge fkraf 
3 12 Gij 



250 | PSA LM "7at 
Pſalm 74. — — 

te Cheo 12 Gj — BGi blüft dezelfd re 
Útaningh ban ee 

berde a Beer! Gj zit ban oudt mijn toeter? 
werckt in t — 
midden alt ne — 

——— laat/ mijn Koning / Die unitkomſt gaaft/ 

en/ uit un Gemelfuoaning / Wao2 ieders 

— uw jaatren gingt te Heer. 

„2, Op bete 13 Gij fpleet weleer he fchelfzee doa uiu 
ſterckte de zee Et 
eens n Fracht. Gh hebt ben Fop ber moeft’ en 
en Der dra⸗ 
en ín De Waes 

geeen berno⸗ felle. hoanhen/ Det beekljk heir/ vat 

frei boft genaafien / An ’t Hart Her 

zee/ Gerbzooken Haoz uit maat. 
eee eee 1 Gnbelt 14 Wu flecke Gand Heeft ’@ Lebiathant de Hoppen Hed 

eea 

Gr hete hem _ WDÊr nn Detaomt / neftuit; beed zFaraa 
tot fpijfe gez — 
geven den — — 

lee in boze 7 : Î ſ veter Hestujken : Paar ” t woeſt gebiert aan 

buizenden Han ffen/ Op ’t Hagre ffrano/ 
— — — — — — — — — — —— — 

zu’ rooffuft mogt voſdoen. 

5 Gp hebt B: * 15 Goe me menigmaal ú helt B' onl onk uw gunft 
n LRE ge⸗ Pr Saen moe nen bebeteedie _ Betaond/ ’tZj Geen fontein deedt uit 

rivieren unt⸗ 
gedroogt. 

een rots voutſpringen; ns. Of oy ap een’ hoo 

de fuaatren Nese TT / Wanneer be 
ſtroom 



\ 
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Pfalm 74. 

IAtroom Hou? u Werd a uitged20ond. 

16 De Hag if duw’; aaft vormdet Bj 16 De baat. 
ig uwe / oock 
— de nacht 

hebt 

den Bj ſchiept het licht / F bet eht ende 
F map ber 

met gloed, en, ftraalen : Door U iÉ Gn hebt 
alle be palen 

Sder aerde at 
ſtelt: fomer 
ende winter / 

bie hebt on 
geformeert. 

nnuiſte paalen: Elit jaar⸗ 

faizaen Gebit Bij tat ſtand neb2ant. 

â, ’P'A-U-Z-E 

17 Berdenk / mjn God / Herdentt Bie „rs Gedencht 
hier aen; De 

monberbaên; Een biuaaf geflacht Geeft —— * 
beid — 
»uwen name 

uien naan — De vyand ban Bret 

nin beeez’ en Dienft berbagterd / Deeft 

ufmen vracm met fmaad en fchimp Lelaën. 

— EI 
TD E ef 

tuil gebiert/ Dat niets in't _ ven er latie 
De vi Ar 

maên ontsiet/ De zieie ban uw togtel- eiuge mer 
_ 

d 1 — 

Ee * —5 
e igen en 

Laat/ groote God / an — in 
—— — eeuwighent. 

—— — 

18 Geef t 

duif niet 1 Duet 5 

balk niet eenwig in 't verdriet.· 
— — — — — 

mmm — — — —— 

— — —— — — — 

Berben uw baftgeftaafd om: zee 
gerbont ; want 

=de dunftere 

verbond Laat dat uw hart tot ons go 

16 liefd' 

ET Berthout 7 



252 BS ASLEM #75 
Pfalm 74. j 

— liefd’ antvontten: Det fand f# bot ban 
age - 

en cewher. Buiftre maoozdfpelonken / Vantaar %* 

geweld oné grieft met wond op mond. 

me enn 

— 20 Dat elft verdrzukt uw hijftand eenk 
a beſchaemt 

Haer ben erlang'; LCaat/ laat uw voſt niet fchaam- 
de nootdrufti⸗ 5 

Eef road Wwederkeeren 5 Waar tuil ban hun 

ellend’ en noodbzuft (meeren/ OÔpüat 5 

uu’ naam verheffen in gezang. 

—— Fijt op/ o Bod! tjk op / toon uw 

— 
—5 — gezag; Vetwiſt uw zaak / wees onze 
den dwaſen 

vpleitbeſſechte tA& meer ban tĳjù: 
ban. 

neden / o hoouſte Hechter ! Wat fimaan 

De dwaas U aandoet Dag op ban. 

23 Pergeet oo Vergeet niet / DBeer/ dien anber- _ hiet des gez 
roeps uiter 

— gee draagheen höoon Dat luin geroep ban 
tiet der genet 
die tegen u 

nt af uw weerpärtüders: Det woeſt getier 
ep. 

Pan uwe antbeltrijbers Stijnt tellend 

op tot beo? wie hemeltroon. 0 
* 

E 
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md 

DE EAA V, PS AL Me Pfalm 75 

ee: ‘ wij —— 

—— — — — 
1Vooꝛ ben alleen / laaven wij; 

taſcheth: een | Toaven U/o Deet! Want piu naam/ Pram, een 002 | 
Nfapb. 

300 rift ban eer As tot onze boeund ij piesen 
top foben / bat 

nabij: ODief hertelt men / in on@ Tand /_ naeop 18: men 
vertelt uwe 
onderen. 

AT be tuandzen uier Hand. 

o MIE ik ’t ampt ontbangen zal / Wit 3 ME IE 
et — jet beſtemde 

Ee oke 
i/ volgens ceo en pligt / Nitaar vecht tens lo hatten” 

gantích vecht 
— richten. 

boen in t gericht. Land en bolt was — 
—— — — — inwoonders / 

in Berbal; aar zón pijlers fEcld’ ik moten: 

k Beude ki ne pi 

haft / Cegen woed' en oberlaft. laren baftge- 
maeckt / Sela! 

3 Cot Het bom en dwaas geflacht sac Dre 

es Ef onfinnige; En 

Zi ik: „Meek niet zinnelaak:” And: ende 
tot de godte 

Slooſe; En bere 

Cat de ſnooden: „eeft niet boos  booget ben 
hoon niet. 

— — 

„®at gj hoornen ſterk ban Hracht / RA * 
hoorn niet om 

7 ooge : EN 

„Warcdende naar hoven fteekt/ En —— niet] 
— 

Imet ſthven halze fp2eekt.” 
— 7 — het 

se ZEE — — verhoogen en 

4 Geen geval/ geen zoro/ geen lift / Ooit —— 

en noch unt 
den weſten 

noch weſt/ noch sanbtwoeftijn/ Doet ong Boi um be 
Td bd 7 meer woeſtyne: 



ch4 PSALM 75. 
Pfalm 75. 

s JP sr of mi zin: pen — 
El ie meer of minder zijn: Gad is richter / Hie 

— —— 
ende beeboogt t t beflijt; Die / 
genen. 

Die / als alter Opperboagd hin 

SS ®eez herntoert / Bien verhoogt, 

— 5 Want det Heeren hand befluit nd 
HEN hant 
is cen Geker / 
ende De bohn 
is beroert / 

arne e 
gelinge/ emee fchap toebe — En bj drent er 
Dec atie godt 
foofeberacre menſchdom uit; Dact der goddeloozen 
den fulien ſÿj⸗ 

ir 

ne droeſſemen 

EE mont Zuigt zjn hef uit / tat ben grönd 
—— — 

Eenen kelk, vol Gitterhein/ An zijn en 
eer? 

— 6 K Zal Hit metten / ’É dl altijd Zingen 

wighent Betz Ee 

kondigen: Et faots God tereer / Slaan ber boazen — 
J — pſalm⸗ — — —— — 

finge - * —— — SE 

Et Ene ie hoornen — Veilen wat zn naam he 
nen der godt⸗ 

loofen DU Erjbt; AAaar ber beoamen haan en mant / 

Kaar — 
_ fen verhoost Zal berhaand zjn dao2 Gods Kracht. 

worden. 

Pſalm 76. Die -LXXV Ie Ps saat 

he ub if Gekend bij Gubaar fam / 
Aſaphs / hoog 

— ——— 

den Opper⸗ 
none), Daar Hij gw, hoogen zetel nam; Zijn _ 

or mâem naam is groot in Aéraël: An Salem ftaat / 5 

Zaten is ſj⸗ 7 
ne Butte: ende EZ 
fjne woonin⸗ 
gein Zion Konings @p Sion is zijn heilge ml 

o Baar 

nn LEE 

— — 



vnerige pijten 
van ben Logt ; 
ben ſchilt / en: 

nc en —— / 

Ketjap, Bla! ! 

ijt 
baa? Schoe 

Fiher ban be ic 

raem / ù grant en heerſjſt Wezen ! _ roofdergen. 

heaft het ziuaard/ Hediwang den en frijg. 

Dat Weij het roofgebergte EEn Uw 

3 Stauthartigen zijn daar beroofd; pe —* 
erooft ge⸗ 

Daar fier en Geir en opperhoofd;  Piben heten 

— 
De Kloekite Gat neen handen meer; geene bar be 

« dappete man⸗ 

— nen hebben 

Maar viel * ll verflagen neêr. — Daten 

— — ban Gakob! door uw — Ger en 
—— 

+ Gj/ vꝛe ul zijt Bij in t gericht: 

Wie zat Geftaan Loor uw nezicht? — 

Soa raf uu mond Het bonnië ffrvekt / eit uives 
oog af > 

Tiu oopdeel han den Hemel bleek; A Smer 
een oo2deel 
Basten, on * 

Een vreesde de db’ aarde voor uw angen; — 
Er — ende wert 

ſtule: 

10 Als Godt 

SIE Gon ter Hoone bierichaar — —— 
t Zacht 



Sri — — J— 

dE Zachtmoedig halt verlosſing kreeg / 
den te ver⸗ 

loſſen / Sela! 
Öntzette zich het ganſch Heelal. Be 

tuië/ ber menfchen gramſchap zal/ Wan 

neer 3 op t t hebvigſt ik aan ’t blaaken / 

Wu’ r graaten lof nog a grooter maarten. 

EA am, be 6 Woet nog De werãaktluſt luft anbeſche — 
des menfchen $ Ze EN * 

Maten: bet Die wordt Doo U raf ingetoomd. 
oerbiijffel 
der grimmig⸗ Ee — — — 
rh Daet Han geloften aan Den BEER/ 
I2 Doet gez — 

je ben Gee Seraalt Die/ uiven, GSod ter eer/ Öĳ 
E 

uwen Godt / — — — 
alle gu die allen / die dien grooten Woning Ome 

sit: latie En 31 ennn 
——— | En in zón doozluchte — 
geſchencken 

— en hoer” bien God gefcenken aan / 

Die vbreeslun is in al zin daen; Bj 

reet {taat Be vorſten Wen in t mraf/ En 

ben affniden TE van 
Edle fnúdt Gunn’ geeft als beuiven af; afs Dú/ 
gen Det aerde 
vreeſſick ís, — 

die Den Koningen der aarde / S Zelf 

ou Bun troonen/ Gzeeze baarde. 

Pfalm 77. De LAME. APS As Time 
1Een Pſalm 
Afaphs / Loog 

— M ĳn geroep / wit annjt en bz EEZEU/ 
Klimt 
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= — — Pſalm 77. 

Aimnt tot Gad/ het Opperwezen / Gab/ over, edu 
2 Mijne 

bie / in mijn ongeval / O'ooren tat mij, Gonrs ende 
ich rocpe 

U DU PO ————— mijne f emme 

neen za û em i i is tot Godt gen zal. E % zacht J tel n mijn bange Wet * L 

== oore tot mn 

dagen ; it Grant be nachten Dao? met Ss Cen dage 
mijner Gee 

naeuwtheut 
t ich D Flaagen; Liet niet af mijn ún hand en ie Cn en 

hant was bes 

gon Ôp te heffen naar omhoog. nachts — 
2 niet — 

F — — mijne zie Ê 

ark SE mij wee De berlaaren 5 te ge, 
— wñtwt— — — e wor⸗ 

1 \ ' 8 Vacht’ ick 
NE mijn ziel aan Gad gea, — lp 5 

— tmaeckte ick 
— misbaer: 

pennsbe ick / 
— 4 — ine 

— — mine ziel — En pt. 

3 Slaap San eee Bij Lan mijn oogen; „en Biene 

e es —— Jon 

R Was berflagen / neêrgchoogen / Én/ ren, ende en 
ſprack níet. 

berftamd Hao? al ’t Gerdeict / Wark ban 

menfchen / fpzakt it niet. ’k Oberbacht oen ener 

en
 ger van 

af baude Hagen/ en tenue een 
Swen. 

gunſten/ plaagen / n/ En Swat mmmer aan 
mijn 



258 — An Mis, 
Pfalm 77. = 

mijn ziel Wan Gods Gand te heurte biel. 

in verte 4 K ODacht/ hoe k Gob met beeugd 
renſpel / in det 

beth in mjn, vaa? Dezen Op mijn fnaaren had gepzees 
herte; ende 
mijn geeft onz 

= 
berſocht. zen; KOberleid' in Diepe fmart / 's Qachts 

met een miëtrooftig Bart/ En mijn 
ee 

geeſt daozzocht De reden / Waarom Gad 

die temenbeden AP in zulk een maate 

2 
eN 

8 Sal dan de ee zij ke Sag Ape Zou de Beer zjn gunſtgenooten,/ 
wigheden hete s — — — 

footenz ende Dacht u Han altaof verſtocten? 
EN gun zijn î F 

Piet goedgunſtig zijn voortaan ? Nim— 

Bt fie 2 an: Souden zin 5 — — mer ons meer gadeſſaan? Zouden zjn 

renbent in 

ee betoftenitjen Verder Baar Gerhulling 
toefegginge 
een ennde / — — 
ban Led miáfen / P2rꝛuchtloos worden sene / 

Pan geflachte tot geflacht? 
DP A UE 

6 Zon Gau zin r ẽ 2 i — 6 Zou God zijn genaê vergeeten? Novdit 

Ene Beene Weer Lan antferming weeten? Geeft Bij 
hertigheden 
doo? toone 
toegeloten> zjn barmhartigheẽn Daag zijn gramſchap 

sl z 
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— en Pfalm 77. 

u Daerna 
fend’ ich; Dit 
hrencht ny 5 

mij tiehen: Paar Bad zal berandzing ——— 
— — beg Aller⸗ 

afgemeêns Zei daarna: … Dit Frenkt 

Epogen 
beer 

meeten 5 — —— maakt et ambert. 

Ach fal 
bee baden ded 

———— 

be Heer Heeft guuſt —— Zal TE Zal en fal_gez 
dencken uier 

— wonderen ban 
oudts her ; 

be Mmandzen gadeflaan/ Die Bij hebt ban 

13 Ende fa! 
alte uive werc⸗ 

Leken rbe ban 
niu werken) Èn derzelver uitkomſt merz ning, baden — 

pzefen. 

out gedaan: U Zal waautwkeurig DO 

Fen / En/ in plaats ban bittre Klant/ ⸗ 

Daar ban fpzeekken daa en nacht. 

a Hei i “Goa! uw > Pie: HO 
8 Beilin zjn / o Goa! wiu wegen ; ARie- ——— 

— het degig 

mand ſpreen wiu hooogheid tegen \ Wie / een ärs 
— — — —— eien 

tie is een God ais Gij / Gzaot han magt 

— —— — Of ij 

fa Bij zt die Gad / A PP ole 
Swonder Dact: 

Hebt uboe — — 
ie boorten Wanden Doet op Wondren — bee 

t gemaccht 

ER 
Zone de Holte 

— hebt üwen roem alom Eer 

en Beerfchaund 2 

haaren 3 

9 Daar uw arm en alvermogen pet "of belen boe: 
* | ü 



260 PSA MERG 
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Cote Gj Isrel uitgetoogen; Jakobs Hin 
— das — — 

Co 

ſephs / — been / VEE zaad We — van 

17 De wate⸗ 
ten fagen u/ « 
o Godt / de 
‘wateren fagen 
u/ ft — 
ooch waren be 
afgronden bee 
toert, men — voſ fch2ik — 

— 

6 De dick DRE tnlken 
wolcien geen TO Diltke wallten gaaten twater ; Doo 
ponenfte — —— 
fengeben gee ger zwerk maf fel geklater; Uwe pü— 
heen uwe 

ad gehucht J_Piaagen blamment 

—— —6 de lucht. t Zwaar geluid der Ban 

— pe fe 7 EN EE VEREN Sne mn es de blickſe⸗ a EPE — E men. Berliche derſſagen men Deen het al ín — ronde 
teden De we⸗ 

teit: de actde 

mert beroert 

ende daverde: 

Daa2 herhaalden blikfemfchicht. 

90 weg 

— in de zee / 
ende uw padt 
ín groote wa⸗ 
tercn ; ende 
uwe voetſtap⸗ 
pen en Werden — — — — 
niet tekent.“ Gen/ Bee en groote Waters bao2/ An 

5 ir O'aarde floeg ban fchzik aan t Heer 

Get nooit ontdekte fpao2: Coen Gut 
ar Gp leyd⸗ 

d J B EEE EE eenn 

Ri eene Hude Wolk ben men Gereiddet / Daar Gij talk 
een 
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een Rudde Íeiddet: UVozes en Narang Bes door De 
ae de baar — Joe 

— Kn —S ſe ende Aaron. 

Gand Beaat hen dus naar 't heilig land. 

DE HEN XVIIL PS A Te Me Pfalm 78. 

— — — — 7 — z 

N eem/ o mijn Valt! neem mijne —— 
Aſap 

— — — — — @ volck 

feer ter aaren; ein oa? en Hart / am en 
eere te 

b ne ooren $ kneyget 

naar mijn ſtem te Haaren: K Zal met mr ve reve” 
nen mijns 

sz | t 

Sano u tuĳze fpeeuen Íreren / noe val 
mijnen mont 

== opdoen niet 
ſpreucken: ich 
ſal verborgen⸗ 

e— 
et: F — — a 

teeven; Aj vloeit een fchat Lan wijs—  ueftosten/ 
nn ——— —— Mael ouds Ger : 

min’ 

Derborgenheên/ ban ouds af Wwaatdia 

eid uit den mond/ Gelk een zon 75 

thi 
hie booztipeingt uit ben mrond. 

7 —— Die Ww 
met diep ontzag te gebanzt bebe 

— — 
ben / gs ez 

NVE © = y ten ende 

melden / Die ang voorheen de vaderen 
onẽ vertelt 

— hellen. 
4 VOn fullen 
Ni niet Gerber: 
— hare 

em : Y rn Hil rc 

gerbergen moogen / Die ftellen wij bet eg — 
boïgende nes 

flachte / ver⸗ 

nageflacht boo? oogen n/ Dek gDEEKEN B ——— 
BEELEN; 
ende fijnc 

laf uit — lands Biftariehtaên / Zijn’ fter- ſterckheut / en 
— — | 

o Perkargenteên / 

Gertelden / Die Wij hun krooſt ooft niet 

* 

— gedaen Geeft. 

5 TPant hw 
heeft eene gee 
tuugenifie op” 



Pfalm 73. * —— 

geleen Sl Aar “geeen Nan Igkobs huis ES 

fe getal EE cat — — — ——— — 

Afen baderen am naar te leeven / Die sfêraël 3 zijn 
geboden eeft 3 8 
bat ſuſe Gaten 

en befiene geflacht met teeven / — men na men naait 

6 Ou dat het 
nabolgende 

geflachte [die] a 
weten faude 5 
de Kinderen 
[die] gebaren 
fouten wor⸗ 
deu: [ende] 
ſauden op⸗ 
ſtaen / ende 
vertellenſe has 
cen Kinderen. 
7 Ende dat 

ft Bate hope - 
au “Godt ſon⸗ 
den ſtellen / 
ende Godts 

— ER eene zijn metten houden / /_&n nimmermeer 

——— — 
3Eunde dat meêrfpannig God herachten / /_Derbaaaid 

— gole à — Zee 

Dr nan en fram/ al boorine geflachten / — 

De 
—— hart niet was gericht naar zijn gebod / Wier 

ſijn herte niet 

Enne Lelies geeft niet twaf getroulu met hunnen Gad. 

— [nas 1 Pia zm 
met Bod, en 

— 

De „Emer z Wat kan He Gaag den besten fchut- 
ren 202 — — 

ri oe —— nn ZE er 
€ boogſchut⸗ bees) Teceden ter Gaaten? Coen Efraun Gads tegen 
em ten dage 
deg ſtrüts. 

— berlaaten / Vlood al Det heit Een 

hage han het firjben / En moeſt albus 

—— he ztwaarite neêrlaan (ben: Dp Geb 
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en 
verband werd niet van hun gelet; Zij berdont me, 

| nn ==ben te wande⸗ 

| eimerhen te tanden in zijn Wet. mee 
À TE ——— — — — 

6 Zijn wanderdbaên / door gant af „tr En mp 
bergaten fijne 

— baden 5 ende 

€ niesen /, Zijn —— en foam _ fjne wonder 
hen hadde 

—⸗— boen fien. 
12 Doog Hare: 

vaderen hadde 
hu onder 
gebaen 5 ín 
Eonptenlant/ 
Cin) den belde 
ZSoans. 

zjn in Soans vette belden; Daar Dj / 
— — 

tat troaft ín hunner baadzen leed / Dao2 
— t 

ſeders oan De grootſte teekens Beed. — 
| 

| mn — — — — 

nut waſt be zee ban een te cher 1 Po Hoof, 

ha — ñ ⸗ — — deed'er haer 

 ben/ En ’t anaftin Geir baar droogpoets 
— beed’ hun ſtaen 

alg eenen hoop. 

FE 
| 

vaa te leien; UE op een” Hoop deed 

Pi de wmaatren rijzen: Dj gaf dek baant)  z4 Ende Du 

Esme —— — * — pic 
vern TJ alom Mreikke. Cene Molche ; 

om hun den wen te luizen / Een we ende nen gante 
— — — ſchen nacht 

en HEE EER licht 

faolam; een licht Des vuurs bij nacht 3 Cat te vrees. 

—— — 

8 Ook ſpleeten zelfs He rotzen op zjn Ee Eee, 
nen ín de ace 

koenen / Geen afgrond Ran Det balk Deere 
— ee N —— — obervloedt 

9 Eals [uyt] ate 

< aait milder Heenken: De woeſtenij gaf — 
sui 
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Pfalm 78. F 
EENES 

——— — 

vele suite, watervlieten Die bd’ Almagt uit 

vn — 
vete De ſteenrots Woort deed ſchieten/ Gelijſt 

Ee ee — — 
ren. een ffraam/ bie / wöoſlvend afgegleën / 

Wi — — 

—— — 

Zin armen ſpreidt door af de beiden heen. 

d PrA- Oee 

EED pO Paar {coon zi dus Gods goerheia DN” 
ders is fez — — — — 

gen hem te Hervonten/ Pach pleegden zin ther 
bitterende Den & > © EN, me pn en 

ED = — — — 

—— Goin de fnoodſte zonden: An 't woeſt ge- 

* 

eſt uit better Tand getaogen/ Dergram- id 

ze, Sne ‘ben 3 des Alſerhoogſten oogen ; vVer— 

ee — haer * 
erte; begee⸗ 

7 

vende fpijze zochten Gon / en eifchten/ ten bewüz, 
nae haren luft: 

Dan zijne maat/ vaar hunne lusten (MI3. 
— —— 

19 Ende ſy 
ſpraken tegen 
Boat; fn ſen⸗ 
den: Doude 
Godt eene taz 
fel Kannen 
toerichten in * 
de woeſtüne? 
oe Siet / bt 

heeft den rotz⸗ 
fteen gêflagen / 
dat ’er wate⸗ 

den / ende hes LE 
ken overvloe⸗ 
Biglick unt⸗ 
Geaken: foude 
ha oock broot 
kannen gez 
ven? foude hy 

„mens Jaar/ if zjn maat zon aur | 

„bepaald en groot; Bij geen’ dan 
î hier 
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2% v R 

r zijn vollt aat vleeſch en — lar dad 
renden 7 
er Daerom 

rr Dit hoorde Gad \uerù a Ë 
ij 2ü / u Et phoopde De, 

— * wert 

haagit berhalgen;. Zijn buur, ontjtakt om verbolgen: 

SGaltob te verbolgen; De felle taan ban BE EF epe 
too2n gingh 

— oock op tegen 

t reuwing Opperiwezen Deen Agraël al Accel. 

ffdderenbe verezen; Omdat zj niet Dee Sr 
NE mr el — 

{aofben aan Gobi mand / Pach ap zn tn bou niee 

en 
__ heil senen naar ’t berbond. 

Ben. 

re Daar Gad / Laa ENE: Beza2nd/ in 23 Daer bu 

nn == ban doven gez 
boodt / ende 
de deuren des 
hemels open⸗ 
— 

rete eten / ende 

na doen rondom Gun tenten reegnen/ gaf ben Dee 
melfch Roo2n. 

Opdat zijn voſtt / ten Blijkt ban zijne trout / 

Dt Gemelkann ap reiz nenieten zau. 
Br PAUZE. 

— 

13 Elft moat zjn Bzood / / zoa mild hem 2E ner 
ern 

— — ick at het 

Te men Maerigen: 

taenemeeten / Vat — aad Der mag⸗ jp lon Ber 
erkoſt tot 

Ee — SDverſadinge. 

tigen nu eeten; Den teerſtoſt tot verza— 
M ding 
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26 Bn decef 
ber ooien —— ee 

fuit voort ft En 

ben hemel Haag Dem TEE Én ’t zuiden 
den zuygden 
{uint aen Dao? 

fonefteechtes maf) in t_aan gevoerde zwer — g e zwerſt Geen 

minder — van zjn krachtdaadig Werk. 
TSE 

gen 14 Coen daalde ’t vleeſch / als ſtof en 
dens — 

f d ts 
nt 

toil eme 89 Dichte regen; Een groote Wlugt van baan” 
bogelte alg — ⸗ 
zat Det zeen; 

23 Ende dede 
* gallen in ’t 
midden ſjus 
legers / vante 
am fijne woo⸗ 
ningen. 

20-Doe aten IS — aten 3ĳj/ en werden zat fan 
fu] eude ters nie — — 
deit feer ſadt: ei en 

Dé Drente _ cetens Dun eetluft werd boldaan/ n/ hoe 
Geachte. Ee ——— 

mv — —— — 

zo Bit en wa⸗ nodbergeeten 5 Maar eer Hun beift en 
ren nogh niet Ae 
verbreemdet 

vangen uit; toomelgos Gegeeren/ Waarmes dat balk 
hare ſpijſe mag 
nogh in haten — 

* — — bazi — 

31 Als Godts 
taan tegen 
hen opgingb / ant 
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— tan hae 
vetſte boode 

unegelefenc 
En KE SE / ken/ Daar plaag au plaag — nee 

netweldig nedervelben Vanzientijkft deel 

het puik ban Pérelt Helden. Haar t 32 Beven du 
nn 

afleg ſondig⸗ 
ben fn noob / 

volk ging baat / Gun anneloof bied aan; —* ec 
——— 

God had ————— zijn u wonderen gedaan. 

— —— 

> ee fes beed?’ 7 Oaaram Deed Dj im jhelteid hun dar — —* 
ergaen m 

goeden ende 
are jaren ín gen Wergaan/ en / “haa? een reek ban 

— En 

felie plaagen/ Au ſcheik en anuft ben 

fljten hunne jaaren: Paar beant Dj hen „33 ns pur 
— ín 

ap nieutu in boodigebaaren/ Dan bzaage Herba nn 
—Ê der / ende ſoch⸗ 
— ten Godt 

den zij naar Gaù/ en Heerden weêr/ En bzocods 

zarchten vroeg, uit it hande vrꝛeezꝰ Den Deer. 
= se — — 

18 Dan dachten 39/ hae t eeuimig Ôp- „35 Ende ae 
bachten / dat 

Betere - 5 - E rots! 6 

pertuezen Dun Hatsfteen mas/ en hae in ende Ganrde 
Allerhoogſte 

em enn verlos⸗ 

augft voordezen De Hooge Gad berla- verlas⸗ 

fina hat gezonden; Dan vleiden zj Wem 35 Enbe fu 
blenden hem 
met haren 

= monde ; 
valfchiijk met hun monden / En bukten 

M 2 laag / 
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ende logen jaag / ane de En Gen 1 beann/ — 
hein met hare — 
tonge. Sien 

“Taanen — met hun nebeinshe tom. 

— en 19 Hun hart was ha was haas / verhuld Ee 

— — recht — — — 

me 5 Elis ZE 

de {pn en Waren fe ſtreeſten; Dan : 
niet getrouw * 
in fijn ers = nn 

Gat eye itein getueelten 5 Dac en 5 Oach — vergaf 

— 
zinde / ver⸗ 
— igembartig Dunne, Tehjuïneu; s Verdborf 3e 
gerechtig= & 
heyt / ende en 
bevnaiffe niet : 
maer wendde 
dickohls fij- 
nen toorn af / 
rude en weck⸗ 
te fijne gant⸗ 
fche grimmig⸗ 
heyt niet op. 

39, Ende De 
Bie Chie dat ft 
bleeſch — 
een wmint die 
henen gaet 
ende niet: we⸗ 
deekeert. 

Rc pe te Bie gaat / en nodit zal leeren: pe Bi 
Gi d — — 

teren ft hem 
int be woöeſtij⸗ 
ne! beden Gent 
fmerie aen in 
De wilderniſſe. 

41 ne. NL 
guamen af 
meder / ende 
verſochten 
Godt; 

zij 
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Mah  enbe ftefben 
den Heuligen 
Afractë een 
perc. 

aan zijne daen te ftellen ; ns Zij dachten 42 Ser 

| Een neen —— — aen ng id 

IBEN var Ie —— aen den bag 
niet aan dien baaluciten tijd/ Waarin Poe inie van 

— — — beu fucdere 
partijder ver⸗ 

Gat Hand hen Gad Van ' juk bebzijd : lof. 

oe hu aa Dae Dj zjn oan op Gen Gad ne merg ENE fide eecher 
IT ken ſtelde it 

lagen; _& 5 Eten har zjn teekenen beed deine boor. 
Es bereden in 

den Weide 

waaren / — Daans held /_ daar Dj Em Zaans: 
Dg — —— — —— 

en ĳn — — Ep Ende bar an zijn woandeen; Daar wael EIL ES a, 
nn blott Bikaiie 

dn — 

Herk) en — en Kleine vloed Ondzinkt hare rdt 
— —— op — níet 

ze == en fou 
Haar \uerd/,en niets Dan tualrlijk biaed,  vrimeren. 

23 Wij zand een Beir/ ù iemandá ih 48 By fende 3 Dj 3 nn Geir/ daag niemands tand 8 — 

zr oee rennen nan — — id ginge Han on⸗ 

⸗ diert d 
te iueeren / Deel ongediert/ om alles te Par) gardece 

dt Cils 

bertetren: Zijn aroate racht Deed Been Ma dk 
bn. 

— ——— — en 

deren jl ES * Rean L Cat uik dert 

— 46 Ende 
elden vennen Di Haf hact 

gelmag Der 

mie met ui bijt entre /e en trui Den Abr baren 
F arbent den 

= fprinchhaca. 

Gruibimarm eu ben jen ſpen mabaau tat een” buit. 

M 3 24 Oe 

« 
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47 Puboobe o4 Oe Minftolt werd Haar Hagel neeẽrge⸗ 
câ boo? ben 

bate Lifae bij fmeeten; De wiſde vijg daardoor Lan een 
gen — agelſteen. gererten; De landman zag zón beuchte 

EE „Secr aaf baar belt beberbens Zin Kleiner Gee 
ben hagel — — — — 
Bare beeften Dao? zwaaren hagel fterben5 Zin Gee * 
— — —— 

ſten Daa2 ben fellen biikfem flaan / En 

jammerlijk ban? buur en vlam bergaan.— 

b Pp fn t o5 Ook zond Dj taan/ berbolgenheit en 
h ttighent — — = 
— naaden Verſtogzdheid angft en vzeee 
Bent/ ei 
———— / 7 — — 
ebde lee lijſt anteilghaaben; Hú Di 1 taand een’ wen 
— — 

— inn? zjne geimmigheden/ Waarkanaë he 
mac 
so [An wo — — 
han mda juzaatt zau treên met \uisfe ſcheeden; Dun 
ue onttro 

ere ET mert niet onttrokken aan nt graf; 
cube hacr ges — 
dierte gaf jn 
aen de peſti⸗ 
lentie ober. 

6. PAUZE: 

ſlaegh 9 al bet 

— 
in Egupten; 
bet Beginfel 
ace Krachten 
in de tenten’ 
Chams, 

sl Ende hu 26 — zäg af het ee — — 

van Thams irachtin, Vervulbe tent | — 
jeï 
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veld met jammertilagten / Waaruit Gadk 52 heit A 

—— Ee nn enne 0 — volck als fcha= 

ende 

balk aff fchaapen terd geleid / En bzij _ epodefe als 
eene Kudde / in 
be woeſtjne. 

en blj op Parané grond geweid. 
* 

— zander Veeez mout Izrel veilt 7 J— 3 3 maat Isrel veilig te 53 ak here 

= : Slick / fo datſe 

zaan de zee zijn haatren UL ande 
zee hadde har 

— re banden 

erde en; Want God hun God / bzagt overbeet. 

4 Ende bn 
achtte tot de 
fantpale fijner 

tao2 Wem gedeiligd nit be landen/ Cat _ ror veen 

ben Gebrijd ban handen Maar t land / 

dezen Bern / dien zijne hand berkreen / KE 

En die daarna ten hoogſten tuifter teen. 

28 Bet Heidendom Werd Loa 2 55 End 
Bet he taaz Gun wens en en 

= jacr aenge⸗ 

gedzecven; Van elk i/ u naar 't moer / zijn re inbe 
—— Tdrecdſe ballen 

— in ’t fnoer 

erfenis 3 gegeeven / / €n — magt in gis harer] eeffee 
—z 

niſſe; ende 

—— — 
deed’ be ſtam⸗ 

gen tenten twaonen: APaar % wufte bolt m5 Sal serie 
ad " 

4 £ EE ENT ERK — 
Macer 

ging voort in God fe haonen 5 Perzacht —— ei 
berbitter= 

* den Godt den 

ben, Beer / Lerfmaadde zijn gebied Li En — 
— — — 

niſſen niet. 

52 Ende ft 
wcktcken te 

AL 4 ende 

Tiicnũ / gelnck 
hare voders: — s En 1 bafnden a Due 5 Der — 

a 4 fnoo- 
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ín zijn — 
neert / als cert 
— 

8 Enbe fu gelijke hoogen / / — famil be En 
wectweckten 
hem tat tcoorn 

boo? bate ſchutter — — Dei — 
Ste 

hoogten; ende 

bent toc plee — — 
baoz hare gee toon en Duet » werd metergù / Dao, 

TL —— ſnedene Beels 
den. — * vn 

Becihendienjt … en haagten op t —— 

— — — 

59 G 
Beosde * ende 
fuert verbol⸗ 
gen; ende 
derſmnaedde 
Aſrakl feet. 

weooſten / — ait bernmaat miet beelden en 
— wenn 

‚eig weer altaaren EDT ai 
Tabernakcr te 
Dita; de Cen⸗ 
te / [die] bu 
tat eene woo⸗ 
ninge geftcit BS 
Gaodeonder geſticht/ icht/ En t tot — eer te Sila apgerieht. 
de menſchen. — ee 

— 
— 31 Det mr _guberpand van ’t heerlijk alber: 

— in be Aen Zin ei rk fb 

gevens mogen/ Zijn heilig ark maf hij / haa2 

ee ui EEKE an Ei 

—— Jsreſs n/ Den Filiſtijn in nu dant OE 

— Ei nnen 

62 E h 
. 

—— tijde be Ganden; Zijn balk ten _zaard'/ EE 
volck over te 

— — 

ef in be En gn Se Baie: 
gen tegen fijne 

— “ 

erffeniſſe. 

erfns aam/ mee een: berbafget — 
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65 Det bet 

dt iorgehiagurs p 

wens Der maagden taf vergat men op tezine ge voceers cu 
ten * werden nier 

—— — / hae haan door Gao — * 
— — weer t 

ADerh/ verneerd, aan —— 
— — en vurenen 

egeeben, En darme et — zluaard ter p2ooi 

as — ſtond Gon op: met miles et
: RS Der eit 

— —— eit 

Sten/ AIS na ven” aap ontwaakt met nieus zen belt bie 
— van den 

| yen, Suijn a 66 Ente By daar. den ju — 

ZE (neder partij 
derg acn * 
achterfte ; hu 
derd’ en CCI 
wige fmact- 

— 8. PAUZE. 

— fofefg tent tiet Dj berachtlijk, 97 Lent. 5e 
—— 

—— —— lie 

— — Sn — verſtoos Dj me Heen — 

En —— cit 
nn En ———— berhood bu 

almaar aPaar Dj bad We EL herkooë —J 
ſtam Auda 

ed 
Ees —— 

—— — —— 

—X—— — 

an te woonen J Om baar zijn maat 

9 M 5 en 
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Zie Dn on on) bie 00 en heerljſtheid te toonen Op Sions 
le Uut. 

berg / Dien '# lueerelbé Opperheer Bee 

mind’ en Haak ten zetel ban zin eet. 

dbi 530 Daar bor boulube Dj als hoogten zijne 
hemigdom als 

— muuten/ Zin Deilinbam/ bat & ceutuen — 
bu gegrondt ZE 
heeft in eeu⸗ ee — — — 
loighent. zou verduuren / Gelijk deez’ aarh/ ner ie 

_grand Doug zine krachten/ Aneeutuinheia 

Ende Hr 5 — — Tann geen wanttlen heeft te ‘achten; 5 Belt Da v 
Enecht Da- — — — 

benen se vVid / dien Bj ban de fchaankaof nam/ Der- 
ichacpskopen. — 
zi Pan ach⸗ 

tee De ſoogen⸗ 
de ſſchapen] 
beed’ hu hem 

— 36 Dj beed zón’ fnecht van achter ’t bee 
— IE en : 
en 

fijne eerenie. zich Traeben/ Om albe 5 zaad /zijn iere 

—— = ee optechtiohene _Gaar balft/ te Goedens Zin Asraëi/ ten 
Ee 
en 

dt met : je gereed et erfdeel Dem berkreegen: Out heeft bie 

kook Dj zich ten Vorſt uit Gubaaë fkam. 

ſtandigh Gee a — 
ba Dazit aeheericht met raem en zenen/ Gani 

gal oprecht en met berftand netmeid/ En En 
— — — — —— — — — 

't rijt beſchermd daa dapper Frigeueleid. 

Pfalm 79. _D ECG KING P sîa LM. 
1 Een Pfalm 2 8 * PS F a. 

Ufapts. Ee — 
> Godt / Vere etroutuc Gaù/ de Deibnen 5 zijn ge enen zijn gee 

ä aan ſta⸗ 
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Homen / _ Gebben ſtout wiu erfland Homer in ulue 
ú 

ry Cempel utver 
heyliuhent 
a’ 

; fn hehe 
be ern alem 

t ſteenhoo⸗ 
— ven Set — 

2 Sy hebben 
Uw knechten zijn oee ide 

== men uwer 

rk hnechtet ach 

geveld / Door Dn bertuoed geweld; % gebogelte 
As Hemels tot 

= ee ſpijſe gegevben; 

9 hd bi * f 

Hun Wien / onbegraaven/ Verzaaden / bebe 
—* el 

edierte de 

a bum” baat/ tT Gediert im Hongerd- lams. 
0 tenen a adenine | 

—— * eek F kt EE — 

naan, Én nier en Fraat en raauen, 

ingenaamen : Ac : Yerufalem n/ de /_ be Cempel / 

uu altaaren / 't Lint af verwoeſt daa? 

bie _meweldenaaren. 

o Bet koſtlijt Hoet ban uiue gunſtge⸗ Zi 34 

ES hen wf in 
nooten/ AE mater om Gerufalem Gets ke bergen! 

ende daer en 
was niemant 

gaaten / Daet et wijd en zijd Def viande dieſe Gegeocf. 

mn 

woede Llijkten : Het . ganſche veld is nu 
SEE 

md —ñ — — 

ezagid met lijkten / n/ Dan dee Deer des qrafd 

beroofd. De nabuur fchudt Het — 4 Wy zijn one 
fen nachueren 

Sn 
En facht met anz elfenden :, ng deer” beng EEL Spat 

zende ſchimp 
dien / die ront⸗ 

in lat De: onë ten fmaaù / em ons Sijn. 

5 ‚Poe fange / 
EERE? 

—— ſuͤlt gn eeuwig⸗ 
lich toornen? 
fat ub vber 

—— Zal —— vuur — en: —— pet Bean 
— 
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6 Stort uwe 
grinnu oheyt 
uut over De 
Hendenen / Hie 
u niet en Reu 
nen 5 ende over 
De Ttoninchte 
röchen/ die 
uwen naem 
miet acnroe⸗ 
pen. 
7 Want ment a⸗ 

beeft S — * 

Wien DIAR) Tin in zóu, Glaeù Gerda ie — 
fijne fieliche — Ë nen: 2 J 
woouiuge ver⸗ — — — 

woeſtet. wauung af De trooſt En luft han Aaftobé 

— — 1 Gebenkt nit wiet nu meet aa aan ’t t klmaad / ò / Bat 
ge misdaden — 
niet; haet u/ 
Tact uit wij — — Ons — —— ward’ gus 

—— — ee 
bonnes, uit gunſt bergechen | 3 jaak op/ a Gad! 
feet. dunne ger 
worden. mn kn 

eum fuit han berber (aen _ Öng tien getal 

Ee en onſes 

henls ter 
zak De 

— matie: Beer / Liu’ _groeten naam fer 
naems: cube — — — 
reddet ns / — — —— 
cube beer bete PETS Wi Erauiu Roam auf te ſtade: Vere 
feeninge uiet 

onſe ſonden / 
am Hes 

4 — en ze 
maen witte, Zoen De aare ſchuld / © Die ang met 

ZEE 

— Ee 
9 Dept ons Laa? _ufoe f ſtracht bezijden. Help. DUA / 

—⸗t — — 

9— 

ſchan v Beus an ONE t ens ge enade. 

P A U ZE, 

ro Maerom 5 U 
fuuder de 

X DDO RIE 
gen; iDact ig “permeêren? Tin — gezag toa? bitten 
Bacr Godt? 

ſchimp 
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Pſalm 79. 

En vrgaagen 7 baar * ‚be tognlie 

— — 7 — 
— — —————— 

vaan —— Waar ouder den Daar 
— denen Loor 

onſe oogen be⸗ 

waar Blijkt nu zijn eye Hent bozden. 

nT Dergeld Du Buu’ ouermacù 5 
— — — — — Ed 

ban ons Getroutven ! TPerdenit ZE 

— Der hedendom AI ———— 

Self Laar ow DIË nag / _ ganfchoutwen. 

6 Nil hoar naar hen jé bie in _gebangnig TN a der 

— ed 

en …… 
8 

o2 Hr ars 

Klunen; Laat hun geſterm hoo: uier di eren À 
eri gh be kinde⸗ 

J 

siehe berfchijnen : ——— hen 1/7 7 bie /me NEST nas — 
— —, henut iibes 

— —— arms. 

— 1/ Op ui tue Gulp dz 2eind u met doodsgev 
— — 

en: Ù * ID re Ende * 
met ſmeeſtende vogen ſaaren; ergel onfen nacbuce 

—— — — ren febenkotte 

ben weeeden u fiat /_ WOaarmed bek 1 tas, J 
ien — 
— *daer mede ſy 

uurs Dat 1u u maatendtheit Du2it it fehen- u/o Were / 
= —— — eh: 

— — 

udig lt Zie neÊr r op 1 0n3 elenden 
ET — — — —— — — ———33 Se ſullen 

on / ut volck 
FEL ende fchapen 

rn un — er Z_uiu cedwighent) 
A 7 eer 
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Pfalm 79. 

ba lentes eer Werkioeiden / En zingen han meflachz 
fut —— —— —— ——— 
gertelfen. ten tat geffachten Du trouw/ ui’ 

roem / uu onvertuinbze frachten. 

Pfalm 80. D nn ED 

Doo? den N= Á — eem —— Et ET Herder / neem ter 
meeſter / op 

Aaen Gee goren Die Joſefs Hraoft/ Hao U - 

Wade. aer verſtaaren / Als fchaapen gunſtig hebt 

ent eee gelei; Die enen traan ban beilig 
fepb als ſcha⸗ 
peu lendet: 
bie tufichen heid U tusfchen Cherubs hebt geſticht; 

Ep a DE 

be Cherubim 
ſittet / ver⸗ — ——— — Ti Bono Perfchijn weêr Giinfend met ui Licht. 

Eis ESE 
Weektuwe 2 Die ql raal” i — — ——————— Die glans ſtraal' Efraim in d'gogen; 

het acnſechte — —— — 
—— —— Caan Benjamin um oroot Germanen 5 

anaf en⸗ * EE ete 
DAE tot — Wanasf⸗ / tat uw eer: Ge— 

fing L 

os trouwe uwe Berber/ Úeenn — 
BEDE) ende 
aet ubn aen⸗ — 

— — 

ſroͤhn licht Verlos ons ETE 
F5 Haten dan” “ on#/ toan ons ’t lieflijk licht 
verloſt wor⸗ 

ben. Pau um vertrooſtend aangezicht. 

vee 3 Dae lang / u Deer dert legermanten ! 
He / Got der 7 2 ne — 
henefcharen/ AL 
boe fange fult 
gu roocken tee 
gen ’t gebedt 
uives volcks SS 

SN nne 

Pertuerpt Bij / taaenin/ onze Flauten 7 

Pae lang berlaat © ank in den nood? 
Gij 
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TE Pfalm 80. 

ú feĳ Be hamert Imaan nne an Gij fpijit ui bolk met traanenbzaod: 6 Sn fint 
2oot: ende 

5 5 = — — zench iet Bij Heenkt Het/ in zĳn” janumeritaat/ gamen Weers 
bie ingĳ. 

Met traanen/ uit een atie maat, 

7 Gy hebt 
ons onſen 
EN 

Zien Wang aan ouze nagebuuren / geprek) ende 
onfe vnanden 
{potten onder 

MU ten fchimy geiteld; haet. 

4 An t bitter Ieed/ dat lu gerbuuren/ — / 

_ Pelaak ! daa: U 

_ Oni — door 2 bun th tluiëten m neergeveſd. 

5 Laat ons Jù Öaù ter fegermagten 5 3 © Gott 
—dder Benzichae 

slk. ignee 
’ oné weder Piet beuchtlaak op uw’ bijftand wache ons teder), 

EEE aengerichte 
—= lichten / fo ſul⸗ 
—— ten verloſt ten 5 Ga onzen haatren zelf te keer 5 

Getrouwe Werder / heeng ant weêr: 

Perlok ank / taan ons t lieflijk licht 

Pan uw vertrooſtend aangezicht. 
PA U ZE: 

nt Gn heit eee 
nen fuijnftorh 

Zunt Eonpten 
— — obergebzacljt / 

het be Heu⸗ 
benen verdee⸗ 
ten / ende h Bt 

J— — uit — Bj eigene” * 



Pfalm So. 

ro Gn Hebt 
[de plaetſe] 
boor hem Gee 
royfüt f ende 
ue — 
oer inworte⸗ 

ten / fo bat — 
het fant ver⸗ 
buit Heeft. 

rr De bergen 
zijn met fijne 
ſchaduwe Dez 
echie geweeſt / — 
ende fijne 
rancken wa⸗ 
ren Lals] ce⸗ 
gechaonten 
Goodes. 
ra Wu fcheot 

fijne canchen 
unt ot aen De 
zee / ende fijne SE 
ſtheuten EOC 
aen de ribiere. 

W *. A 8 Waaram EDT Bij zjn’ muur verbroo⸗ 

J— — ee e 5 
—— — 

at alie vie fte? Dem ent van wiu — aen Buig verſtug⸗ 
ben Weg 
eli — —— — —— —— —— — 

hen viuchen? Hpns Aen NA men trant Gem met 

ra Wet fluijn 
unt den mou⸗ 
de Heeft hem LL 
ugegeluzoet : 
ende °t luit 

15 @ Godt 
oet Henzicha= 
ren/ keert doch 
teder / acne 
fchouwt unt 
den hemel [u 
Be fiet: ende 
beſoeckt deſen 
wihnſtock / 
160 Ende de 

ſtamme die 
wine rechter⸗ 
ed, gehen é = 5 

eeft Fende Hat — 7 
men Sone/ ſteun / tT ftefo’- uws Ê Yaand geplant — 

Dien 
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— — — — Ptalm 80. 

Dien Gij geſterkit helt, Douz 2 uw u Gautd. Sifdien] onu 
il ilt Tea Leſtercnt hebt: 

— Zr — — 

10 hij ligt, berbzand en afmeijoutuen. —— 

== —— —— brandt / {p is 

—— 
—— 

* J — — — 

ment Wu Hand zj over enſchen 
Eed — — == 18 eb 

— 310 
Î ’ — — tnt mat uit 

aan / Dien BU wefteriit ENE tut —— 
— — over des Mette 

5 * — — {chen SOI 

en traan: Zoo leeren Wij / bour UM bez Chentonu 
zeeen geftett kt hebt 

_Maib/ Nitoog aan uwen Dient netvijd. 
nf mt dd 

== — — 

uE X choud ais/ Heek der — gemd 

—— níet te rugge 

Zoo zuilen tw’ ond booz afval Wactj- pour ons in 
eg keuen/ fa fule 

a a Tinielen elen iu’ at altaag altaaë vode 2 U ueêr. „vre meles 
— — oo @ BEE 

Getrouime erder / Wenn ont ueêr : — 
Ed er 

> Periak oné/ toon an 't lie fie ijlt | ficht ut nenfchijn Lik lichten / fo fuite 
— — li, fun — 

tens. 

Aen; Za 

— D EE P-$ AEM. Pfalm 81. 

r Doo? den 
Opper ſang⸗ 

On meefter / vo 

| aren TE tor : Om ons heilgenot Peen PED 
— ——— 

lich Gode one 
fe Sterckte: 

nn 
== 

—— 
a vei 6 

— — Gode Yacobs 

2 2 Zingt ren pfalm/ eu — Eram 3 Bet cn zd 

— 
— — —— 

falnno * 

pe 
—— be geeft bert. 

melf, aam de teien: Wat in Perel 
feeje UN 

Hr 31 Ip Pad 

— 
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Pfalm 81. 

belieft „ Koep' zjn grootheid uits Harp en 
luyte. — — 

zachtẽ tuit Moetꝰ zijn” roem verbaeien. 

4 Blaeſt 3 1Blij bazuingefchat. Wink’ in Ie 
baſuune ín De — — — 
nieuwe mane / 

ter detender rels aoren/ One nu overal Deze maar 
tijt op onfen — — 

feeſtdagh. 

verſtaan: ’t Peeft ber meuwe maan 

5 Want dat 
is eene inſet⸗ 
tinge in As⸗ 
racl/ cen recht 
Lan den Godt 
Jacobs. 

6 Hy heeft 5 Dit doet t Aaii “ zaaû Nan Enupten 
het gefett tot — 
een getunge⸗ 
nije in Ao⸗ eb EN denken / Én in uele : een’ ffaat/ Daar 

Cntsiane:  ’t een fppaate band/ Die het niet 

EE gehoo? EAS = e= e= * 

een fpzafie die verſtond Gad zijn Heil wou fchentten. 
ick niet cn 
verſtont. Ee Daim, 

zr hebbe 6 Re Deh hunn Halt bebeja Wan den 
fijne {Schouder — — — — 

van den laſt 

fijne banen laft te Dzaagen; 't Was Hie blijde 
zijn ban de — — 
potten ontflae 
gen. tjù/ Coen Dun moede Gant Werd in 

— janb fand Dan Den p vat ontflaagen · 
7 Cp 
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Pſalm 81. 

se Sn de be⸗ 7 uu noobgefchzei D, Deed it nraate naeûimtiept 
N — EE it gu/ ie 

— ck hielp u 

wondzen. — mijn gelei Pandt ure) eh ane 

Zj 
u bulp5 min Wood Werd ban u gez uges Pie bes zen 

== beproefde ũ 
aen de wate⸗ 

hoogd / Wit de plaats der bandzen. —— — 

8 *t Bam te mDetiba Proc van uw 

bertrauwen / Of g'op mijn mena /_— / 

An uw tenenheên/ Op mijn’ naam 

alleen En mijn moord zoudt bouwen. 

9 Hoort mij / zei je toaen/ Onder u betuigen / EN 
ao2t toe / en⸗ 

fi ad 3 

Wat nj hebt te doen: Och bat Ysraëi à Zich/ F — 

— =H; * nae ng 

am mijn bebel/ Onder mij wou buigen! P°* 

ro Eert meen’ uitlandfch’ gab; Wacht u ‚zo Daer en 
EE geen unt⸗ 

— ſandſch Godt 
taaz uu zfelen; w Witt naar mijn nekoù / / efen | rude 

u 

Z hoor geenen 

Wijnen naam ten Gaan/ Voor geen bals bermen 
buugen. 

ſche goöon / Dao? geen vreemde ide / fintelen. 

Berne, * 

rr Ach Gen 
__ be DEEGE 
Zi uiue vod: / 

die u hebbe 
opgeboert uut 
het fant ban 
Egvpten ; 

RG —— Leidde beij e en nu beilin. 
a Pa v- 



Eon 
en en N * 

Pſalm 81. — 

@aet uwen 
mont Mijt 
open / ende 
ick ſal hem 
verbulſen. 

12 Maer 
mijn voſck en 
heeft. mijne 
ſtemme niet 
gehoodrt; Cite 
de Ifratt en 
heeft mjner 
niet. geluilt. 

13 Diek heb 14 R Liet t Gen — Tee bt/ Paar ’t art hun, 
ich hedo ouer: 

Ennn EE
 

gegeven zie 

—— goetdocht — — ct bit haoë 
hartge Berten / 

batje andel: ⸗· 
get in hare  À 
raetſtagen. 

15 Och! hab, Gat / taart E mjw raa / Zith 

Te 

agent Oc)! Ì had Age 

14 Och bat 

mijn voſck nae E- 
tf — Pen 5 

jaode ! Dat 
5 

Aſraci in mie mijn alit gedra aagen * 

ne legen 
ewandelt 
hague! rel 

— 

EESTI — 

——— mijn e en 

15 En koeten 

faude ich Gare 
vnanden ge⸗ 

dempt hebben / 

ende mijne 

haut gewendt 

hebben tegen 
Gare. — r⸗ 

vartijders. 

— — 

in tegen was — aan alie Kant / 
31 
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— — hand Better. ondervonden. 

1 afr 1 m PIT Ef — YA, G Di 

17 Daaters Van den Deer Wadden Wem 8 nen 
teu / feuden 

—ſich hem gee 

geetien / Shaan mebeind / zĳn eer;  bennsdeneh 
onderworpen 
hebben / maer 
—— tijt 

oude ecutuigh - 
geleeft zijn. 

Tb En Eeuwig zijn — 

18 K Dad dan tot —— 5’ Dette ELLE ite K; 

= —— ſpijſt hebben 

tartu baen mrocien/ En u ten — —— — 
== Sta ick foude 

eu berfadrat NE 

Mae Mt u Hoan, baên/ Daniukeeten Deben met 
honich nut de 

— S — rotzſteenen. 

Haen it de rotſen bloeien. 

„DEL KXXIIsP s ALM. Stem 46. Pralm82, 

r Ger Pfalm 
Aſaphs. Godt 
ſtaet in de ver⸗ 

gaderinge Go⸗ 
bes : ht. oor⸗ 
beelt in % 
——— der 

a Boe lange _ 
ſũt gulieden 

— 
=d deelen / end 

_ richtfnaer tuiten / „Een, onrechtbaarbin be aac: 
3 tz 

den rene 
er Men? ela! 

t 3 Doet recht 
en armen / 

— —— den wee⸗ 

rechtaan, armen eu aan — cie eon 

Jes 
vaar: 



en ek PSALM 82 
Pfalm 82. 

belen, en Laardigt hem/ die billijſt Klaagt /Ver⸗ 
de den armen. — 

4 Derloft den KES Ër of Arm ui hulpe vraagt: _®erlaft 
— — 

armen ende 

den — he 
en 

Bier) ue vee Jeringen uit Gun tben/ En tuit behoef 
J 

“tigen — ns Aukt EE uit ber goöddeloo⸗ 

Wies \ ERN Paar ach! bier ig het vecht Gerneetens 
en verſtaen 

niee) bans Sen Geeft ft noch Hennig nach gewerten; 
dunſterniſſe: — — 
[dies] wanc⸗ — — 
— aen wandelt in be ——— Det wan⸗ 
ee der 

aerde. 

6 AR hebbe rijt gröneſt Breen. EE 
tuel gefent / in ä 
Gn zijt goͤden: E 
ende zijt 
alle kinderen 
deg Aller⸗ 
hoogſten: 

genoemd / En En alá — ſunderen neraemd. 
— — 

Nochtans dechzten Bij zult ie nöchtand Det {even derben/ Én/, 
als een mene — — — 

ide: mde AS afk gemeene menfchen/ ſterven Eens ſtör— 
Voꝛſten fuit 
gu Gallen. ten han den ftael ber ver Gut unraf/ alt, 

o Seat oo) elft ber vorſten/ neêr. Sta opy o God! en 
t/ oor⸗ — — 

Deef bet aerd⸗ — — 

ae TE tuil  ontimaatten; il oordeel ’t aardrjkt; 
natien. — 

aard — De voſtteren in u eigenhom. 
E 
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mn De En De XII. — SALE NA Pſalm 83. 

Z p à — 
F pe) — * * “icbt 

wiu niet / a Bod! od! houd U al niet _ „enb / 
— —— Alſaphsß 

n zoa Bj siuĳjnt/ ten mormel en 
— — houde uw niet 

: E =Z alg doof / noch 

roof; Week tach niet flis ai! tuil ont- Beer. 
ZE — — ——— 

‘maaken; Pant zie/ a Gad! uw haaters Ree 
s maken getiet : 

maalten Een Krĳgdgetier om zich te tuzee res feken 
den Kop op. 

Ren: Zi durven ftaut den Hop opiteekten. 

oe Dun aanflag ff Gerluoe en Haags ASA 

| ——⸗ = bermelichen 

Zij zacken / Beimeljk en toor/ Wu dns 
de beraetſla⸗ 

gen haer tegen 

bolk/ dat zj zoo bits berachten/ Ce Hie berber 
gene, 

It 
bempen met bereende Krachten / Dat 

Gij / met zaobeel gunſt en 3020 nen / 

Daudt / alá een’  fchat/ / hij Ü berbasgen. 

4 zri nn Her artit. 5 hebben 3 Zij zeiden ftaut / en heet op buit: Ei —— 
— — ende laetſe ons 

> Famt aan/ men roet’ vanſch Asreſ it Bte) 
——— en meer en 

—— —— zijn: Dat des 

„Opdat dit balk / gelift booz deezen/ —— 
nr gedacht 

eg ett Kobe. 
5 Daaztaan r geen voſt meer mooge weezen; 

„Dat niemand Gérelk naam doe hooren; r 

„Dat zjn gedachtnik gaa hiriaoren.” zi 
a Want 

1 
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Pfalm 33. — 

— @ 4 Want ſamen zijn zij t cent geraakt ; 
herte tfamen 
ccactfiaeat : 5 el mn en 

tegen u het t Derband ff tegen U nemaakt; 
ci 

— gee 

EN meen Daar zien Wij Eaamt tenten naadzen 3 
ber indie à zn 
ten/ Poa) Bindt Asmaël zich faam — 
renen: * 

Setje 5 Det hun trekt Slmman ééne lĳn/ 
— 

aleſtina — En, EFWE RK 
—— En Nmatek / en Palestun'/ En die 
ree Lan — 

u en 

Smet im trjke Curus toonen; Ook liet 
* — 
u zijn — EE Ten 
Einderc — — zich Asſur bj Hen troonen; Een 
nen arm gez 

tuceft/ Seia! 
magtig rĳk/ waarom zij Teunen / 

î En Lats ontaarte Kinberg fteunen. 

10 Doet hen 6 _Oat Gen/ û Gad ! uw gramſchap 
als Midian: 
als Siſera / als x 

Erg eh laa / flaa/ NE Widian, aif IE Sifera/ AE 
Gehe Ktiſon. 

En 

latin / die bij — ftraamen / 

— — — — —— — —— — — — — 

— Ent Enda? ganſch ziju eers: 4 

zin — — 
tet Breck Det 
aerde. 

It —— — — —— 

Maar hen Lertran/ a Ta 1 bet — 
A U- 
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— DT Pauze. | Palm 83. 

Da / Ï rend J zel e 
Fa * rincen / 

—* —— — —— Greb en⸗ en aff Yeëh/ neêr; Dae al de ais ze: 
ende alte dE bosten F 
Zebah / ende 
als Cſalnuma. 

FO Die fette 
ERE 

mm — de ſchoone 

en getmeip Gant lant en t baken Zich ngen, 
ons in eeffee 

Er = licke Veficcinge 
tuflhen ter bezitting maalten. nemen 
— —— — ——— — — ——— — — 

8 Maak / dat Hit Walk geen tuftplaatg 24 Rin 

— es ig 
Lind’; 9’ Verftraof hen door een’ werbels zh booz den 

in 

wind; Wik ſtoppels Haar een’ ſtorm ge— 
— — 

— — — —— — 

Gelijck deeeven; s Ais wouden ” 't buur ter praat gE spee en 

vat ir 

RY £ : — berandt: ene gegeeben; Uik bergen, in wier ingeman— de oeiden ve 
—ſ blamme de 

— Sbergen aen⸗ 
den Ontftaaken pik en zwabvel branden. ſtecckt / 

—R II 3 3 16 Vervolgt⸗ 9 Vervolg ze Duf Lan oord tat oo2d / —— 

— onweder 

ende ver⸗ 

ſchricktie met 

* Macecht 
even — — — 

te acnes 
re te hof Dae hen/ ao Deer! bol | fchanbde blie lieben / ee, 

fn — * * ö— — — — — 7 ad Je VOpdat 3’ ute — vend Guide — eN 
2 10 Gez 



Pfalm 83. 

18 Waetſe 
be —— en⸗ 
de verſcheickt 
weſen tot in 
der eeuwig⸗ 
here / ende 
tactfe fchaente > 
raat worden / 
ende omho 
uien, 
19 Op datfe 

weten / dat 
gr alfeen met 
ufven name 
zijt de DELE: 
EE/ de Al⸗ 
lerhoogſte 
ober He gant⸗ 
ſche aerde. 

Pſalm 84. 

r Doo? bert 
Opperſang⸗ 
meeſter / op de 
Gitthith: ecn 
Pſalſm / hoa? 
de — 
Korah 
2 Dee Lr 

lich zijn u 
wooningen 
o EELRE 

henrſcha⸗ 

ke in A 
is Gegeerigh / 
ende Geftuijcht 
pack ban a 
fangen/ naed 
voorhoven bee 

EREN: 
mifn Geete / enz 
de mijn vleeſch 
roepen ut tot 
ben levendi⸗ 
Bens rr 

— de mus⸗ 
ſche een huus / 
ende de ſwa⸗ 
luwe een neft 
Boo? Haer / 
daerſe Hare 
jongskens 
legt / on uwe al⸗ 

BEE: taren 
RE der benz 
Scharen; mijn 
——— ha 
be mijn 6 

Die groote naam Gan” % t haanfte U Wezen 

nn — — en — — — — — 

Dae 't weereidrond a eerbiedig breezen. 

De LXXXIV, 

en 
® Deen/ ber En Gaù! Zijumi 

PSA AIMS 

ed a — — 

um — eu en tempelzangen ! 

— — — — 

min mn neneenenbeën F Om fheenen P taaz 

—— —— — — 

berlangen: ain Hart roept uit tat t Goù/ JE 

— ie teeft # Èn aan mijn ziel het leben u meeft. 
— ——— 

— — 
2 ZE bindt De be mutch» een huik/ /a Beer! 

De stualutn, Tent t haar jangsſtens neêr  Gn’t 

— en 
kunſtig tin neft / Lj u új ui p aftaaren/ Bij U / mijn 

Tonina! en mijn not! | Dertuacht mu ziel | 
Er 
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Pfalm 84. 

Ee — — 
z fie gen heilrijtt lot / Geduchte dn ber leger⸗ 3330 
— Ea, u 4 ee 

paie jen eftae 
lich eſa! 

Ee. — — — — w ig 7 

3 — / die bie al ú zijn Fracht En — ———— 

wien euch 5 en ENE — ee AR 

hut aïteen van U bertuacht / Die Kieft mu ts/ 
—— weſcker bend 

| — B - — L De weſgebaande wegen: Steekt hen be WAT SUN, 

———— ——— — em or Moerbefiëhoos 
heete midbanzan An ’t moerbeidal/ Bij _ men doozgaen/ 

— 5 fretten fn hem 

7 — — —tot een foñ⸗ 

zijt hun bron/ En ffo2t ap hen een” mits topue/ ooch 
— — C 

ben tenen / Een’ gegen / die Den die ohecberhen. 

_bekie/ Pirkwikt/ en hun tat zegen Em 
PAUZE 

4 Zij gaan ban kracht tot fracht ſteeds oort; 8 gaen, 
Kracht / een lft hunner zal/ in ’t zalig el Be 

oo 

Goot in Zi 
Ee haat toa? Gad — — —— Le * lot 

3 Ee bemefcharen / 
jn ante Poot mijn gee 

Bedt : neemt 

moedig ED: Ai! mij niet ban  cobg/ scha a! 

— — 
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— MFR nit P ——— toa? alle vamp bevridt / Aanſchouw tac 
aengeſichte 
— Geſalf⸗ 

dagh in uwe — — — — — —— — 

voorhoven / is — ette ba eline Buik mi meer neer Dân di duizend / daar ik Wont- 
fent [elders]: 
Ack Koos lice 
ver aen den 
dogpel ín het 
hugs mijnes 
Godt te (ue 
fen / Dan Tange 
te woonen in 
de tenten der 
godtlooshent. 

Beer : te Waar’ re jo — rs | 

BEERE is 5 — — — 
nne zoa milb/ Ak tallen tĳd’ een zan en 
BEERE nl Bm 
genade ende — 
eere geben: 

bu en ſal het 
goede niet ont⸗ 

bonden De ben: Di zal hun t moede niet in naaf 
oprechtighent — — 
wandelen. 

ils Dj zal nenaa’ en eere HEE 

„ij REEKS DES 
er Heusfchae 

ren / tucigee Welzali Et — 
luckſaligh is 
de nenſche — — 

con Es eran den. 
Pfalm 85. „De E LXXXV. P 
1 en GS — 

es ú hebt uw land / oa BEER! die 
ſter / ounder De — — 

kinderen van 

— gunt Getaanb/ Oat Aakobt zaan — 
uien — — 

— nieu in baibeib waant; De ft chu 
EE: de ges — ————— 
vanchenis e 
Sraa heât 
nn gevende. 

— 
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; = == Pfalm 8. 

@alt ziet Gij x geen Man hunne zanden — 4 Bemiëaet 
oſcks 

aan; Gij vindt în n unit /, en niet in be alle Gare 

ka = = — Sela 

___bugaalt / uu’ lut ; uits Oe hitte van ui 4 Gp bebt 
— — —bechgenomen 

— — — — = — al uiue verbol⸗ 

arumichap gebluſcht. Ò heiirjk Gon! Fud: Go 
wendt han De 
itti t 

weer berber ond verdriet; Deer af un — 
5 Bengt ond 

— bieder / d Godt 

meaaſt/ en Dae win’ toon te miet. nf Denis: 
— hiete uiue 

oe Derft Ban / a Deer! uiu _mramfcjap —— 
ut gt 

ee IP UP A eer en — geuluelich tee 

nimmer - end? Zal 3 eindlijſt niet eens gen tong, tage 

Or cite toorn 

worden afgemend Of zal um toon TT untſtrecken ban geflachte 
— HE geflachte > 

ooft op and nafiroaft oden; Zuit G J 2 Zult on 
— — 2 — ons niet weder 

— — levendig) maes 

Ben Daud ank niet _herieehen Doen /- Hen 
— — — EE in u berblijde? 

Opdat uw allt zich) weêr in. U her: e 

blij? Dat tach / a Heer! uu gar u goede Soons ons 
— tierenljent / 

jeid ang betij” : : Geef ani ut lu Bei / tn geeft ols 
cul. 

ee TE Ne See 

en Ted Haar uwe Hand / Uit heije — 

munt / | Bet zuchtend he vaderland. 
endet el 

| hoo⸗ 3d MWerſit 5n mijn ziel / ht a ante — — 
de HEERE 

mont Gob u geeft; Bij maeckt metuië — 
es tt fijn HOER / 

ende tot fijne ar ae 
tat — die — Hem leeft Zijn’ 

d2 3 gunſt⸗ 
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— gunitgenaat / van Glijden troaft en beeê / 
ïgzeRen : 

Onee amit Dj miet Meir op t paar het 
— 

sch z EM id A : we Ld 

— dwaasheid treê. Voorwaar Gods Heil 

— nen 2 — 3 ä EP —— 

beeeen/op  Î& reeds nabh ’t geſſacht / Det welk 
ete En lande eere 

woont, Dem vereeſt/ en zjne hulp bertwacht; 

Òpùat er ver in anzen fante (uaon’ / 
rr De goes — 

ene imc En zich albaar op ’t tuifterrijkjt vertaan’. 
ent ſulſen 

malkanderen nn nr en 

ontmoeten: 4 Dan ua? wordt nenaê van waarheid Blij — 
be geerde. — 
eben “antmact; De Vaede met een” Hui ban * 
Rufen. 

a u PTI 57 == 2 à 

Dae sn — recht gegraet; Dan ſpzuit de trouw wit 
der aerde 
ſprunten / en⸗ — — — — 

Oberst _ Waarde blj amhoog; Gerechtigheid ziet 
tan den he⸗ 
Ne nederſien. * — 
Sſi MEET van ’& 

+ a = t goede — — — — — 

ae heg DEER a ons ’t gaede ‘weêr doen zien; Dan 
— 
1 en Er TREE NES — 

rechtighent zal ané ’t land zijn balie varben biên; Gez 
fal * jou — 
aengefich en z — — 
benen gaen: rechtigheid gaat Woo? zijn aangesicht/ Dj 

fd 
soetftappen. zet 3'alam/ daar Dj zjn treden richt. 

Palas. De LXXXVI Psarm Stem 77. 

Gemelf haag: Oan zal de 

bebt ©, bibs. e avi — — 
BEELEN N ein/ a Deen! uiu munitig” oaren / 
nengt uive nn 
aote/ hete — —— 

hoet: Om mij in mijn? anoſt te haaren: Ben 
z 
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eltendia/ diep in naad / ‘Ganích ba tan beul LE 

at. Bnei: ziel / Bi zit 2 w en hülp ontbloot. at. Hoed mijn ziel / « Gij zijt zt — 

— — — jen ick ben 
—— tE beelags bw gunſt⸗ 

at obt / 
— — — — — NN — loſt ufuen 

it € ie mij aanfchautut ! Anecht die o tig: @ mijn Gaù/ d ĳ ac — hect bie p 

ed uw?’ echt /_bie die ——— — 
Ln 

3 Sift mn 
genadigh/ 

rt rete: MRE 
cc ick roepe tot 

u ben dant⸗ 
S cchen dagh. 

4 Verheugt 
zede ziele uwes 

ee Fnechts : 
tant tot u/ 
bectef ver⸗ 
Beffe ich mij 
ne ziele. 

— — 

Crouwe God/ tat U omhoog. 

goedheid aangedzeeven — 
en Hf — 

Te — ru⸗ verge⸗ 

Sit Gij mila in ’t fchulb vergeeben? Wie Bende: ende 
* van — 

— goedertieren⸗ 

aanroept in den nood Vindt wiu guuſt ber — ien bre 

3 DeEER/ daor 

, ’ qd 
es 6 EELE 

oneindig groot : Deer/ neem mijn mes GDS El 

er en Par  OÛ ! 

heù ter oaren; wil naar mijne ſmeelting _ meecnt op be 
ſtemme mijner 

ee *F ſmeeckingen. 
haaren 5; Perk / naar uw goedgunſtig⸗ 

 heên/ d —* de ſtem m ban mijn gekeên. — 
Ra 4 Den 
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——— 

+R Ben gemaon/ in hande banen) 7 An ben 
bioî mijnet 
——— 
roepe — —— — EE 
ger / tant ou Mijn benaautmdheid U te Flaagen 5 Bj 
verhoort my, — ———— — — — — — —— — 

tach/ die d'eſtenden ziet/ WW Waart mij / 

goben ede en Gerftaat mj niet: Beer/ at goân | 
ges 

ihen/ Deere / Ee 
ende baër en De einen roemen /Aeiemand ik hj U 
zjn 
gel gee Ume EE — 

beelen. te naemen 3 en; Oa: s Oaaben/ alt uw nroate 

gaên / Ereft u men nergens eiderk aan. 

PAD Zat 

o Me be 
endenen / 
eete/ Die 

Boe fafiet — ín alle landen Zuilen tot U 
komen / — et = 
fullen hac 

boo? ui ene Yomen/ Deer / Gullen Gao? uit aan 
—— — — ulven nam DE DRC KADES 

geren. fchjn neêr [En uw’ aam, ter eere 
— — 
— — 

10 Want EE VEE 5 

— Aeen — zjt groot en haag berde 
Ù on⸗ 

derwercken / 
Gu afieen zijt ven; Bij j baet Duizend fur uanderbheên 5 
Gort. — 

ir HEE 6 Leer mi naar uw mil te Handlen/ 
BE/ uiten EE 
— A Zal ban ín wiu waarheide1 tuanbien ; 

ne — 
nigt ‚ mi aen het oe moe mijn bee: Pein 1 mn n hart / en, {oen Det faam , 
ufueg naemg, — — * 

Cot de veeez ban uien naam. 1. Deer / / 
mijn 
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ra Veere / 
mijn Godt / 
ick fat u met 

== min gantſch 
herte loven / 
ende ick ſal 
ubuen name 

en majefteit ree tat in _eeuwigjeië. A 

Hú Zal Lu naam 

—— —— ighent: 

— — 1 — Mant uwe 7 Want uiu / ha Haùgit gereezen VA —— 
— Shent ig groot 

Debt Gij dikwijls mij j eteezen/ Eu bron — 
ne ziele uyt 

hee onderſte 
mijn 3ie DE rt ú cd Î Uit het beg raf ute ĳu ziel/ hj zet È 2ulit / t jet 

biepiE ban ’t graf gerukt. © mijn Gat „HO ett) 
— 

be hoobaerdi⸗ 
ge ftaen tegen 
nop/ ende 

be Aalt Be tratgaarts pannen Boas te famten met 

tnrannen / Cut mijn” boot en zieiguers Hen mijne sie 
ſtellen nict _ 
boo, hare 
oogen. Deiets Zij autzien uw hoocheid niet. 

8 Jaar Gj / Deer / Bij — 15 Maer qr zijt fanmmaez 34 

— — EERE barmher⸗ 

bin / Zeer varmhartig, guerbiaedig $ Sn er 
— — il 

— — — ende groet Hars 
G2oot Lan „gorderteren⸗ 
— Heut ende 

— iaerbeyt. 

aarbeih/ eindloaë goed. Wendt Utaot 16, Dm u 
ene 

menaê / die ans beljaeùt / 

{tot mu/ ende 
— — mgee 

mijn ziel menabin; Sterk uw” fmecht / uden Bett 
uwe ſterckte: 
ende verloſt 

en geef weldaadig Onderfteuning aan den —— 

zaan Wiver dienftmaand / tan den traan. 
17 Doet acn 

— nmn een teec⸗ 
Ren ten goede / 
op Dat Het 
mijne haterd 

Dat mijn Haateri im Bun 
5 EP) 5 Maa: den / als ov / 

9 Dae ren tecken mj j_ten en moede/ 



Pfalm 86. 

PEELE/ 
mu geholpen / 
ende mt gee 
troaft fuit 
heben, 

Pfalm 87. 

mn a me — — 

ĳ bebzijbt. 

P s ATM. 

Gij mj traaft / En 
DE CK TE 

Pin — — — 

———— ĳn’ nronbilan / zjn ontwziige 

Ae 
tab. Sijn bastigheben DPeeft Gad ne nelenù « opt lere gvontflagh is 
op de Bergen 
der heylig⸗ 
bent. 
2 De BEE 
RE bemint 
be poo2ten 
Sions / Goten 
alle ‘woonine 
gen Jacobs. 

3 Seer heere 
ficke dingen 
worden Lait 
u geſproßen / 
o ftabt Godes / 
Sela! 

4 Sch fal Ka⸗ 
hab ende Waz 
Gel vermelden / 
onder de mene 
bie mn Rene 
nen: Siet de 
HBhiliſtijn / en= 
de de Cyrier / 
met ben 
Mooꝛ / defe 
ig aldaer gee 
boren. 
5 Ende Han 
Sion ſal gee 

-fent moden / 
Die ende Hie 
ig daer in gez 
Boren: ende 
de Allerhoog⸗ 
fte feïte ſalſe 
bebeſtigen. 

6 De DEE: 
WE falfe vez 
Renen in ’% 

EE 
4 God zal 3e zeïf PE en fch2aaz 

en —— — 

gen/, Dem gewijd ; 

El in Siang EN Bemint 

u seer Geerelijfe 
— — 

2 Wel en fpeeckt ban ù 

— | 

gen / 



—— z Pfalm 87. 

gen/ En op zjn rol/ Daar Hij de opfdrjben. 
—— 

vöſſten ſchzüjft Den tenen als in teton) 
Sela: 

Jsrel ingelijfd / En Daen ben naam 

ban Sions kinden D2aa en. 

IER ETE 1 7 Ende de 5Dan wordt mijn naam met tlOfDES gers) gee 
— 6 de ſpeel⸗ 

juich gep2eezen 3 Dan zuilen daar de — —— 
———— —— — 

Se ETE ESTER ES CVO ORR IEEE IO red fi u 

blijde zängers jtaan / Oe fpeelliên an binen u sin. 

be Garp en cymbel flaan/ En binnen 

af mijn fanteínen \ueezen. 
mmm 

DERTIEN X VIEL PS A rms Pſalm 88. 

OO nn z een Píalm Bad mijns heils / mijn Coever — 
ee Torab / 

taat! Cat U hef ilk mijn droeve Klan- en 
Ffter/ ov Mar 

OS chalat — 

ten: Ai roep bj dagen en bj nach⸗ notb: he 
rr) Bl atd RE —— — — 2E 5 

— ge hemans 

ten / Cat U in mijnen jammertaat. des Escabie - 
ters. 
2 DEE: 
E Godt 

Iſt nader hibdbend; fuif mij Haaren / mins Gents: 

— 
En neig tat mn geichzei uiu oaren. IPSE, 

in 
) ú ' | Komen : t ea Pijn ziel / Der tegenbeden zat / eva 

— Ne mijn geſchrey 

Wart maedelaaë / mi mij Gemeebens ns Sesie ) —8 9 ne ziele is 

— — — der tegenhe⸗ 
= den fadt / ende 

Het einde nadert Lan mijn Teeven: Pe Por aer 
Ro KE Gen ber geef. 
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Pfalm: 88. 

Ick ben ge· rarr NE — eene; ft Den Krächtelcos en afnemat. Af 
9— Bed En | 

unt nette Peer en 
tensickten __ en/ Daag abermaat ban Tluaalen / 
geluogden als =S ee 
een man die 
——— Nik zij / Die vecht ten nrave Daalen, 

6 Mieren” a HK Gek nen PRA poen 3 ft Ben afgezonderd hij ben hoon 
boode/ gelijck — — 
die in ear ©er Handen / die/ ter neêr veflagen/ 
liggen / die gu En — — 

gedenckt / en⸗ 
de ſu zijn af Rm 
geſneden Han 
uwe Gant. 

t loeien ban hun bljbe Dagen 
— 7 —— — 7 — aan Geftuit in hunnen febensfoon / er 

— — 

gaart brbelit/ han elit bertreeben/ 
— — 

— — 

Daar ùive hand — 

ZSnbeem 4 Gij het mj in Hen kuil nelegùs 
flen Hunt. gee 
Mergers In An Biept'/ in duſſterms neflaaten : 
diepten. EES 

8 Ume grim Wu arimminhetk Heeft mij berftaaten : mighent tent me op mt: B — Nn 5 — 
Beren PG urergetzuttt / mij trodſt antzend. 
met alſe uwe — 
baren / Sela! 

edaen —* ge GE — 

beat ap Den Zij zijn Geripeemd ban mebebnagen : 
ot eenen 4 — 

graoten grou⸗ — — — — — kael gefteit : At hen een gruwel in Gun aagen: 

Gj wendt Hen alle ban mj af. 
j Een 
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er, ved > 

— * Pſalm 88. 

—— — ———— — — — — 

Een hange kerker Do Daet _mij zuchten : ii 38 
tian niet unt⸗ 
— komen. 

Alt Kan De Ganden niet t antulugten. 

PA UEZE. 

— — — 

6 Pijn aagen, treuren am min eea / Fo Min 
gan wegen 

5 — [mijn lijden; PEERS) mal mijn annft / om at Mijn WEU Paepe tar 
—— u ben ais 

Heer! Wil mj han ftraf | bezijden (Beene — — — — mijne handen 
unt tat u 

\ ta | at mijn Gul ereeù : Uch taan U tot mijn HU KE 

A Smeelt dan aan gba, pus gaen, 

rr Sult op 
IEN 7 wonder doen 

aen be doode 7 
—e— oſte ſullen de 

overledene 
opftacn? ſul⸗ 

u loven? 
ar  @etia! 

Zin 12 Sal uive 
— goedertieren⸗ 

— * — graf 
ertelt wor⸗ 

13 Zal den? uime ge 
trouwighent 

= in ’t verderf? 

t graf uw’ wijzen raad beuzaên £ 

daar uw goedheid zich verſpreiden? 

——— )s — 

8 Wie zal uu Wandzen / um beleid, — 
Behent wor⸗ 

—— * fre? en 
Ooit in De — — — gerech⸗ 

ſi tighent ín het 

— — e 

SZ gebaren 

—— der TE hz Maar Î/ eeT roepe tor u 

427 d'uch⸗ 
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de RL en en kamt teelten / 
voor in den 
morgenſtont. 

zal u 

7 7 BA IE oen „Reene, 9 Waaram ik ’t/ bat Bij — ij verſtout 
verſtoot F 

J—— — _ herbergt _S'uw 1 — munt — 
(jn ae acne — — ee 

—— oogen? 'R War/ han der jeugd af / Je Poan det —S —— —— — — — — — jeugt aen Gen S= ick bedruckt EET 
ende dootbra⸗ enen EEE uitt 
kende: ick 
d2age ‘ute 
berbaerniffen 5 
ich Gen twüf⸗ 
felmoedigh. 

/ en worſt 

__tluĳfehmaebin en berflanen. 

ume hit IO RH Ben met berfcheikking aange tige too2nig= — 
ij — ——— — — — —— — over mjn: uwe rede sa — dd moed berffaautut ; 
gen been mt 
vergaen. 

— EE : De Hi “bam — ton2në 

18 Dengant- Doet mij Gerpaam ’ addact Dag «an 
— ol — — — — ee _ Dag met buizend rampen/ AE met 
ogenen fu 

bet woen ber golben/ Kampen. 

ebt [en beinà Wan — Bj Ì bebt en — en vrind Wan 
metgefeile 

— 

gevens CP mú Beriiberd in mijn Wien) Zoo Dat 

mijn ziel/ hae 3’ ooft moet ſtrüden/ Bij 
nie⸗ 
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——— Pſalm 88. 

niemäand heul of Lijjtand. ‘hind. Zoekt mine Befende 
OE — —— —— 

1 d ⸗ —— 

Al mijn beſtenden zijn verdweenen. 

84LV. Pfalm 89. 

* 
— — — — 

wf af erutuin zingen Lan Gods 1 Een On 
— berluiffinge 

Ethang beg 
Tal, Sr 

2 Ach fal de 
goedertieren⸗ 

—heden des 

DEEEEN 
ecutwiglich 

<= fingen : ick fal 
T uine waerheut 

—— 
en À 

2 ERZ — monde beker 

munftbeluizen / Waar uw gemaakt — — 
SS geachte. 

better / in eeutuintheiù zal rzen : Z want ich ftelt / gheid zal rijzen : Zoo pe gefcnr/ 
= = * — — 

min de Hemel ouit uit zijnen ſtand 63 
— boubuot wor⸗ 

den; ín de Gez 
l kij zal wijten / Z Zaan a min zaf uwe trouw meende, 

EE = aerhent bez 
en u feg- 

ooit Wwantilen 7 of eztuijkten. een ik 

a Ai Gek/ bit mat uiu taal/ ren baft 4e dede 
- een verbont 

— gemaeckt met 

berhand nemaakt Met mijnen vun— geeneen 
Ach Hebe 
mijnen Anecht 

ftelinn/ bien ſtreds mijn oon Getwaakt: Savi geſwe— 

Ai heh aan mijuen Ì n Ene wett / aan mjs 

nen witberktoaren’ / an n Babi / in 

mijn munfk/ met eenen eed geziuaaren: 
22 
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th2oon opbou REESE 
wen ban gee 
face car cat so HEN/ en uiven riligtraan fch2 agen,” 

Pfalm 89. 

sAhfduu AR zat Lan Kind tat Hinù/ tat aan | ziet tot ín —— — — | 
eeutuigbhent — | 

— „het eind ber dagen Um zaaù hek gti 
k 

K: Riis loven 3 De hemel laaft/ oa DEEr! uiu ane 3 

ulve won en — => 
— Deen / dag en nacht; Uw waarheid wordt 
uwe getrou⸗ 
gente be op aard de glorie toegebzant/ Daar uin 
beuligen. == 

Ki edn nde bedienden on dn aen 
mebeilind bolfk ban üwe trout man zin 

de an ann 2 Want wie Ten: Want fuie ik U nelĳjk bij alde Hee 
magh in den — — KEE 

Dede Smelen? En/ melie — d > a BE berber Melinnen 3 En/ feite vorſten aait Get 
ri SEEN 2 hg 
i — — ed 
HE gele aardrüſt maag’ Gebatten / Wie hunner 
beten det 

ſtercken? iê/ a /a Heer! u met et U mel gelikt t te  fchatten 

EP AE. | 
— —— — — 

3 Gedt iz 4 God if ou thboongſt geducht in züner 
grooteſicks —— — — — 
geducht ín dert — — 
— heilgen raad En Geeeklijkk baben ’t 
zeeiliek Boe — 

concomhen __ Deir/ dat am zĳn 
zijn. 

EE⸗ — TEE 7 DEE ER! — 

OEEE, Wie ik als Gj /d EEu! a God der 
et | EZ = — 

—— iegerfchaaren z Wie ik aan U gelijk > 
machtigh / ZZE | a PEERKE» — — — 

wie ſtan U ebenaaren 2 Graatmaatin 8. 
EE — Ter — — 

riſtstroon ſtaat. 

ár 
PND àl ee 

zjt © /a Heer! ja cindlaaë in ber 
maz 
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ende uiue gee 
trouwighent 

— Íg rontom u. 

— 5 Gij temt de fuaefte e zee⸗ ER De RAAR 
— Ee opgeblafene 

naar um” wig Doe hoon zi zich bir “Gare 
— Varen haer 

heff" / Bj menkt/ en 3) is ſtil. i Sanſch 

bꝛeuſelt als 
eenen verſla⸗ 

Belt tie be 
berflagen 5 Tu vijand is berftraoid / /___Anden bere 

—— — 

— 
Hahah ig doo2 U —— / nanfch 

— — dement 

ſtront met den 

uu arm Beeft roem m gedzgagen ens En Pe nemer 
Ei — — 

— *1 eaerde 

daard/ en hemel / en 1 fuat leeft / of aait uwe: de tue 
ee — — — — bie 

zal leeben / Zi zijn ù üwe — EE manfc) — ge | 
— — —— — 

_ heelal Gett Gj ’t Jeſtaan gegeeven. — 
— — — 

6 Bi j fchient Det harre naad Ten Ez Bet moor 
EN OD ZEE — ende ’ 

unden / bie EE VOT — — cht onge zaele zuiden faam. Gini juicht ten EEN Pr Ene 
— bor ende Aeg 
ee mon jugeheit 

__ Chaha2/ Bier een Bermam in uiu’ naam : in En name 

Gj hebt een” arm met mant Tutu B hank _ 14 Gp belt 
— ——— — Leenen arm Niet 

— — — Macht : uwe 

eeft groot berpagèn en / Úim u vechtehand MA nme — 
en is hooge. 

is Gereche 
tighent ende 
gerichte zijn 
de vaſtig⸗ 

— — —— heyt uwes 
th? ú: s fteun ontleenen: En twaarbeid en me deet Ee 

dl an 
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ende waerheyt 
gaen rme uiu 
gentis hee 

Re Welge⸗ 
—— is 
het volck / ’ 
—4— ge⸗ 
Rlanck Kent: 
o VEERE/ 
fn ſullen in het 
licht uiuecg 
aenfchijng 
wandelen. 
17 St futen 
* den gant⸗ 
hen dagh 
—— in 
uwen name: 
ende door ufue 
gerechtighent 
berboogt wor⸗ 
den 

306 
— 
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gaan boo? uw aanfchijn Genen. 

7 Dae zalin ik het balk / Hat naar uw 

flanken haast! Zi twandlen/ DEER/ 

in t licht ban t godljk aa aanfchún voort; 

Zi zulen im uw’ naam zich al ben dag 

verblijden; Wu goerdheid ftraalt hun 

toes uiu magt fch2aagt Hen in ’t ben; 

Uu onbeztueeken trouw 3 1 zal ne [ nabít Buu 

18 — 
zijt de heere 

dao? uu wel 
behagen ſal 
onſe hoorn 
— wor⸗ 

19 Want one 
fc ſchilt is ban 
ben BEER E: 
ende onje ſto⸗ 
ninoh is ban 
ben Heyligen 
Aſtaẽls. 

van EE Éracht ; 

bal geboagen / aar uiu 

iu 

alleen {ua2dt d' eere toegebzant 3 Wij 

teelten ’t haufù ambaan/ 1 en 

d' eerkraan draagen Daar U 

—11 

zi 

IIS 

— 

gerechtig⸗ 

vee gunit 

zullen — 

i/ Doa 

U alleen/ am ’t eeutuin welbetjagen ; 

Want God ik ond ten ſchild in * ftrijde 

perkt ban dit feben/ En onse Vanina 

is ban Gsrelé God gegeeben. 
Ed 2 Pa v- 
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RIBA DI ZE, Pfalm 89. 

ee 
9 Gj Heat tmeleer ban Hem / _bien jen Gj, zon Ee 

tichte geſpro⸗ 

— — — Ren ban uwen 
gebeilign hat / Gezegd in een gezicht / —— ens 

de gefent / An 

ms eſtelt bi Dat zaabeel trooſt bevat: „Ak Het hij enn mes 
Zn bebe 

EE Pe — — —* nen verko⸗ 

Feenen helt voor Isrel hulp beſchoo— enen uut ben 
— le bets 

oogt. 

„ten/ Hem uit Het voſkt verhoogd; 

ee TT — 
„hem had ík _uitberftaaren, He Hek „zr Hek hebde 

David mijnen 

de 
„> David — necht mjn nunites ne dentige oiie 

— —— ick hem 

aa Met teler 
en Mijne 

— — gant haffe 

hem fterk ſterken — en nacht; Wüön arm ek Tat ben 
mijn arm hets 

Kef EN, 

zal ſhem in nood od voozzien van maeù en 

“kracht; De bijant za zal [hem nooit Daa2 on drbemnet 
dringen: ende 
de foneder ons 

tuzeetle Banbelingen / Oan: lift/ of „gerechtigden 
fal hem niet 

anbrinn. 

zele heben bed2an/ in — ennten u bzine 

„tegen * n nelufiken / 7 Pach in- noch uitz 

ee =S 
landfch boeit zĳn’ stel el onberbaukten. 

II 5 Ak 
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ET II „Al zal in tegendeel/ al mie hem Wer 
—— 
— — „derſtaat / Verplettren Haar zijn aag / 

as Endemie soc plaagen/ bie hem Gaat: abn 
ne getroutuig= 
bent / ende 

ebeDeie e sstrauwm zal met hem zĳn / mijn mach 

de fijn Ee : *— F 
Gooen falin „heid hem geſeiden; Zijn magt zal im 
mijnen name 

ee — —* mijn naam zich ober d aard berfpaei- 

26 Ende ick „den; Zijn hand de groote zee / zĳn 
fal fijne hant 
in be zee zet 

getijerane _ ssfcepter De rivieren / Daar mijn geducht 
in de ribieren. 

„> Heftel / met roem en eer Geitieren. 

Ei „erm 12 „Gü/ zal Bij zeagen/ zt mijn Var 
ag mijn Pa: 7 

et: Mijn — Gobr/tme  s>der CU Mn ratsiteen ban 
be rotzſteen 
mijnes beuls. S= 
28 Oohfad mjn Geil: ’ zal hem ook ſtellen tat —— ten 

eerſtgebore⸗ 
5 — — —— — 

lens tenbooge >Een eerjtgehaaren” — 
— 
aerde. „zin broeders t'eeren; Nik koning zal 

oa „bj zelf de Koningen regeeren/ Ain hem mijne 
goedertieren⸗ 
bent ín eeu⸗ 
baigbent D hou „Joedertierenheid zĳn’ rijſtsſtroon eeu 
mijn verbont 

igsen. tuin fküben/ En mijn gemaakt ber 

„hond met hem beſtendig ùlijben. 
3. Paus 

? 
E 

— 

* 
De 

en. 

& 

h 

i 

in tn ie cr” Me 

— —— 
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Brok. zal be heerſchapph doen d en Du 30 Ende ick 
== Al fijn act in 

Ten Seeuwiohent 

„ren bij zijn zaad/ ——— {ann de hee Iſetten; — 

ee DRL hemelen. 
Me ú p nbien „mel zelf op Vaste pijlers je Maet Magr BRE 

— — Z mine wet here 

„300 zjn Finderg uoit mjn zuitpe tet Mone Mn 
niet en wan⸗ 

= delen. 

— mijne inſet⸗ 
—— — 

zo efcdaeehen /_ 7 Dan _m maagen 3 memik ze 
— boden niet en 

— houden: 

Eeo zij antheiligen/ fat ft Di moos 3 Stien fp 

„uaaz mijne — 

33 So ſal ict 
hare obertre⸗ 
dinge met De 
roede beſoec⸗ 
Ben: ende ha⸗ 
re ongerech⸗ 

Ttierenheut en 
ſal ick van 

nemen / noch 
ín mijne ges 
troumigheyt 

en lt fegien. 

lt Zal noaft Herraepen ’t mee eenz en 

_ gene bat unt 
mijne iippen 

u „lippen Bing nm hlĳft haft en or Een Beranberen. 
15 93 KE: Bel 



Pfalm 39. 

36 Ack hehe £ ROEL ob 15:39 Deh eeuk nezwaoren bĳ mijn 
ee hef 
ie ighen * —— 

So aen, „eigen heiligheid/ Zoa ik aan David 
a ege En VREE 

TTT, BV REDT DNO — ERN DENDER —— 

“os ien en’ / _3a0 a hem mijn Waat mislein’ : 

37 Sijn zact 2 jn; zaad zaf eeutuin 3ón/ zĳn traan 
fal in Der eeu⸗ Rr 
wigheyt zijn : — — 

Ean fet „zal Beerlk pzaaten/ Zoa duurzaam afd 
boo2 my zijn 
geitje de —— 

er „be zan/, 300 glansrijk alt haar ftraa- 

8 — „len; EN 5 Bevestigd alt He maan; en aan — 
beftigt wor⸗ een 
den / gelijck — — 

de mane: ende 
F 

bemane: ende „Dek hemels baogen, Staat mijn getui 
ben hemel is 
getroulu. 
Dela! — trautu te fchittren in ellts aagen.” 

32, Paes on 16 Paar ach ! mijn Gad / a0/ aar WEE 
ld iem 

berftooten en⸗ 

uien Gefalre “en werpt / bernramd/ thang uiu’ — 

DTE — — 

40 Gi hebt Bei neêr; Gij fchijnt niet niet Gan ’t hecband — 
het verbont 
uwes ſinechts 
* niete ge⸗ 
ben : Gp met et uwen n necht te meeten; Z 5 Zijn kraan/ , 

t — — — — 
Devine tegen ontheiligd/ ligt ter aarde neergeſmeeten; 

Gu hebt Zin í rke muuren zin $ ij 
afte — ĳn fte ſt muu 39 door ã vijands 

ecn doo ⸗ ——— — 

Boere dege Wagt verbrooſen Zin vestingen bere 

gefuozpen. —— ⸗ 
‘uoeft / en ín het ſtof gedaotten. 

4. PAU- 

Ls Mt Een | 

— —— “ 
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| Aen BEAU ZE: Pfalm 85. 
— — — — —— — — — — — 

17 Dj ik door elk Ì t beroofd / 7 ten deni ma — En — die 

EE — 

tat een’ fmaaù: Gij hebt be — — Hen 
nen naebue⸗ 

72 Î tat | berhaagd b han bie 2 hem Haat; Bij beedt en ha 

— 435 Gn helt 
ben vijand in zĳn’ ramppach zich ber nn 
— — — —— —— 

ligt am/ IE bete alle ne >: 
Ne branden Gete te 

__ffamyp /_en nutteloos in t ſtrüden; Bij atc beer 

| — ——— e MITE 

Boet hem/ bal ban fchzik, | han % Baes geneett; eme 
—— — — gehouden in | bin _flagbeld vlugten/ En ander 8 vij⸗ ben fteiit. 

— — 

| * zin 45 Gn belt | 18 Zin ſchoonheid ik — zjn ds on Del 

Ee beer 
_ traan lint neêrgeftoot; De dagen zijner _ on Heat fijnen 

— 
— —⸗z,raerde neder⸗ 

| jeugd 3 zĳn ĳn dooz uw hand verſtart; Met oeftaoten, 
rge dagen ſhuer 

fchaamt’ is bj bebekt/ elk fan hem Wte 
hem met 

== fchaemte oere — 7e deck la! ſtrafloos tergen. Woe Tann/ getroume ag Bot ue 
— — — OLNE GN 

2 2 2 ſteets berber | God? Zult Gij U ſteeds verbergen? Zat — — verle, 
| grinmrigBent 
dan uw grimminhein/ bie niemant af Gants” 

Fan Heeren/ Gelk een Gzanbenù uur / 

’t  berbaukite balk berteeten 7 
Ig Ger 
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Pfalm 89. ES 

vi pent 19 Gedenk/ a Deer! hoe zina ik Gen / 
ge ceulue dat 

TD aetom hae | fto2t ban buur: Det Teven is een 
ſoudt gu afer 
menſchen kin⸗ 
deren te ver⸗ ei Sauter —— —— 
geefs gerne damp; Ve dood \venkt ieder uur. Zout 
gen hebben? — 

menſchmn à dan vergeefs ap aarde zjn _ 

w ape 5 Dat man geſch ag — 
bei —— niet = nd 
Die ne sere De bondt niet cent zal flaapen ? Wie Gezijde — — ⸗ ban *t Seri — * Se BAR redt zijn ziel ban ’t graf? ai! Help ont 

o Deere / 
waer 3ijn uwe SSS voorige goes ——— al te vooren He elijk Bj bij uu troutu 
den/ [die] gu 
David ger 
ſworen hebt 
— ulue trou⸗ 

—— leeft er / bie be ben flaap | 

— — — — 

sr Gedenckt / 20 — gen u fmaat/ bien elk Lan 
Deere/ acu 
ben ſmaet 

_gimer Bme. nme mechten / TDaarmeÊê elit man 
fit mijnen Goez — — —— 
fem drꝛage neen 
geaste aie tia balk mijn bang gemoed Doaefnijdts 

K 

x 

— 

Den ſmaand/ a Deen! waarme@ uw 52 Vaer mee 
EE 

EE / uwe vn⸗ — — EE — *— 

beenen aaters ond ve Gelaaden / Daarmede zĳ 
be boetftape 
pen uiues — Sehalfaeh ben gang ban uw’ Bezalfden fmaaden. — 

Gi immers wilt of zult nooit onze hoop _ 

3 Gelooft x — — —— 

sj ne DEE — en: a: Den HEER zij eeuwig laf / 
gruuighent/ = = 

men — — — — = 5 
men. tu eit zegg Amen / Smen! 

Del 
Zal 

Ee ed 
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re NC. PES 4 b> M. Stem 78. „_Pfalm go. 

( — — ZS bent dais. Ë ee — — — cot Maris Af 3ĳt/ a Beer! ban Halleruzaen- des mand Go- 
ZE des. Weere/ — — — === zit ong gee 

z  uceft een toee _ fte jaaren ji n/ Dan? ang gelueeit LEI toes LOES gege ban Be 
SE lat bte tot ge⸗ 

ulugt in n_gevaaren. Ger berg en raté uil uit Ae be Bere 

— S aren / ende 
d de aerd niet — maren / Eer De De aarde ti ruit” _ Am de aerde 

— —— es Eb erebzace 
re an bk op op Daare Arondpilaaren: : Wan eeutuine ceutwiodene vor ME RE ee tkn 

_ heiù/ u Eob/ Die eeuwig ig leeft! Zit it 7 
—— — — — 

Ee a En bact ben 
menſche we⸗ 

— Ocrkeeren tot 
verbeiſelinge: 

te) ende fegt/ 
— lbteert lueber 

gn menſchen 
Rehn 

EE — — — 
al ſchijnt ons niets te beevren/ Werbzijzelt 

ns 

Want dun⸗ ond) Ae doet no ané tat t aarde EE faren tj — — ín uive oogen / 
als de dagh 
ban gifteren/ 

| zals hit voor⸗ 
| OE TO — == bugegaen id: 
enkle ile dag / een ———— / en niets mm Meer. ae 

ö— — — — — — — 

3 Gj vVoberſtroomt het menſchdom: zĳn sn ouer 
— EE zone / 

eg ee SIRE 

bermagen, AE/ alkeen flaan / een u ble — AL 
en ftont fijnfe gee 

— hick het gras 
Lear veran⸗ 

in 
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“Pfalm go. 

Goce betlens daauwm / in bloei ffaat boos elké oogen / 
bert: des 

—— MWaar Abons aſs het afgeimeeden tarde / 
den / ende 't 
verdorret. 

Op t open veſd in weinig tbe verde 

— 4 Ooo? uwen toorn vergaat ons Kuj- 
vn toomn: — 
Gebraden Nend eben. Aw gramfchap doet ans — 
worden nt ee — eee 

verſchrickt. 

\ pms 
— — — — 

ep in mãjeſteit verheben / Det onrerht/ dat 
ti ——— 
u: onſe he —— * 5 — Win ’tapenbaar En t Emaan / 
—— vand u z 

fchjns. Daa2 ons in t heimelijk berricht/ Aut 

cht ftelt boo? um glandrjk aannezicht. 

PAUZE É | 

li 

— 

Argant de Wanneer uw toorn en gramſche ans 

202 U er⸗ mene Of 

volgenden: Geswaaren/ Dan twenden/ dan berdimj- 
wu brengen 8 | 

onfe jaren — — 

eng Cn pen anze jaaren 5 Wij zien hen/ alt nez 4 
* 
N 

dachten / benen vaaren; Of/ bijft um 

Ae daen⸗ ſu roan gunſt ong in Det leen fr — Dan 
onſer jaren / 
daer in zijn 

— * 

Glimmen aj ten Gaaniten tot ben tau — KL 
zet /o = 

fee: ſterck 5 Sijn Ee 

— Van ſebentig af tachtig jaaren op. 
mtnemente — ee 
aa dien ië - mm gd 

MINE 6 Delaaët Bet beft ban onse bete banen 
Vaart 

GN 
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Pfalm go’ 

Baart bifttuij ls fmert / /_ geeft eft diſwüſs ſtof ſs ftof won 
Zat pe Joost 

EEDE EENDERDE TEE nelichk afge⸗ tat Tlaagen ; Daar zorg — berdpiet En eon 
net benen. 

— ke p aren Steedẽ beurt om 

7 Wie Hent u” toorn? luie —— bn ge heeele ni uiges toons — ec ulwe ver⸗ krachten? Wie — bien recht/ ge Ee ie 

[ons] alſoo on⸗ 
fe dagen telen / 
dat kun cen ben tjd n tjn DE iebeng Tati le Ean 9 / Òpe bais berte Dee 

— 

Leceet me⸗ ten ; — ee De EEE un — RER 
EE tot hoe fange? — 

Tende het Gez 
rouwe u ober 

— ume Fnechtern. 

8 Uw gunſt fterkt meer ban D'uitges z4 Deroo: 
— — 5 mo2genftont 

zuchtte {pügen : : EE aat, En mek het ú licht / dare 
ne haar T ticht taaz EE E berrisens s Yaa 3AÌ eender sin 

EE fin alfe onte — — — —— — — dagen wprnn Ane hart on Keffelijke \uiizen ha eene, 
ns gen Cin de- 

Eee welcké _ Beit/ al ons oobzin leben / prijzen. Pere ons gedzuche 
| Ti O Q blijd 
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Pfalm go. — 

hebt: ſnae) ùlijù ang naa naar r de maat ban onzen Duit / de faren een he: 
dewelcke} fu : — 
t — gef 5 Ee 

— En waar beg tijd ban al on# ongeluk. 
6 act in F a 1 — 3 

et ee 9 Laat wiu genaf ong met haar’ trooſt 
rechten ge⸗ 
fien Wworden / 
ende uwe 

— 5 — o *⸗ EDER —— — ——— ED 7 deren. echten bljſten; Uu Heerlijkheid niet 
Heen Dee 

Een fs han Din Hindgen wijken : Um liefd’ / 
— F 

on 5 ende be⸗ 5 5 * 

veſti ct 1 3 * 

— — ſ uu magt behoede on ank voor bezwiſten * 

handen ober 
— — — 

verryſten En laat um werk aan uive 

Nen or  terft onze hand /en zegen onze ult; Ger 
banden bee TEESE — — 
— — nnn 

Kroon ong Werk/ en nu/ en t'ailen tijd’. 

Pfalm gr. De XCIH. Psaram. 

fchupiglaetfe 

—* ⸗— TU ARA Rt — ——— hoogten oe Tarht/ — 
vernachten in 
de ſchaduwe en E eee 
verma ning Beveiligd in Den duiftren nacht / 

Die ín de H ij Die op Gods befcherming — 

Fe nne 

2 Ack fal tot — Beſchaduwe in Gods wod ing: Diek 

A ———— — ende mijne …__ noem ilt Gab/ zoa woedt afk nroat 
buegt: mijn 
Godt op belc⸗ — — — 
en ick ere Voor hun/ die on Dem Gouwen / 
trouwe. 

* 

In tú burg / mijn toevlugt ín den 
& 

ETR et | 
naad/ Den Gad ban mijn betrouwen. 

3 WWant bu 5 
fat u redden 

ek begane 2 Dj zal uit 2 bogelbanners net UW bei 
⸗ * 

— 4 
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* gan d Te doen —— men: Dj is het/ Die uw — 

ke peſtilentie. 

í reùt; Gij hebt gee CIE te —— eten Gij hebt neen pe} eit te ſcheoo ú 

— — — — — [IE Ê ſe Î 

men: Dj 3zal/ in lĳjf- en zieinebaar/ UW vene met 
— — — fijne vlercken / 

* E : S 5 — =d ende onder ſij⸗ 
met zijn vieuglen dekken; Zijn waarheid u Ape ne 

— — Swen? fijne 
waerhent is 
cen rondaſſe 
ende beucke⸗ 

— — — —⸗ qtaer. 
3 De ſcheik des wachte Doet u niet vlien ⸗3 hie 

niet b2eefen 

_ten beulielaar/ En ter tanbas berechten. 

EE En ed den 
_VPaarhao? De Gaazen bee ven; Geen wij- 3 par: 

fen haeft nij 'iü daags ontsien/ 3 Gie he⸗ den | 

‘big am u z3wee ven. u. De pelt / met melk 6 Doo? de 
— — peſtilentie die 

buite In an een’ ſnellen fpoed Zij maag’ in t duiſtre kats beer 
== at ù en 

waaren / Pach ſtreng herberf/ hat Hoen 

mitdaus moedt / Zal uwe ziel berbaaren. 
— — 

ij zült/ aan Deen’ en d' ande hanù/ 7 en uwe 
— — — 

— dunſent ba 

Ciendunizenden zien hal-ten3 Certuĳt et ende tien 

= hant : tot u en 
gij in gerusten ſtand Bewaakt kijft fat niet gee 

— u_haozhij 3 5 —— zien uw u Bagen/ 8 eentien 
E == — — fuit gn ° mce 

ufue oogen 

Doe fcheiktjk ’t foon ber Goosen zj, — 
vergeſdinge 

en — dee godtlooſen 

Die dAſmagt niet verhoogen. fien. 
® a Pa v- 
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Pfalm g1. P A U ZE. > 

stant onl 5 Gtt fEeun op Gad / mijn’ taeGerlaat; — — zht Mijne tote 

bucht: d — — — Htlethoogten Dies hel ik niets te cezen Wie Gou 
helt on geftelt 
tat miu bere 

teck: 

ro Wen fal — (uee en Dj af t 
— 4 ene ze telg etsen: DÛ noch geen plas 

ie acteren. _ 3u engelen metien/ Dat zu op ten 
r Want hu 

fat “rine Engee — — —— rn fen b bee A — Gi / evaaren geeren/ bare „ bebrüden: Gj zuit hen/ im q / 
u Bewaren ín 
afie uiue we⸗ 

ien Waa? uw behoudnik strijden. 

Ee 

MT 

toet gen gees 
nen fteen cn 
ftuotet. 

13 Op den 
fellen feeutu 
ende d'adder 

Er ied — treên Op giftig’ adders ſtappen 
tongen feeutu / 
ende De Dzafe 

Gertroutut / Dien, deert peen Hivaaù: 

gen. 3 € 
EEn 

za, $P julie 6 Zj zulen u / Gnùg gunſtgenoot/ o DEE EZ 

betreden. Én / boo? gevaar nach beee3’ eftreên / 

Den eeutu en Dzaakt bertrappen. 

14 Dele 7 7 Dewüil zijn ziel mij teêr bemint / Suf 
u mu je AN me ee ee 

(fpreeckt 
Gode ,Jfofaì _ laat Gad zelf zich hao - ren / Debilkt bao2 
——— —F— ——— — 

hem alg Haa? mijn’ vrind/ EE heil- 

ia 
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— Z Pfſfalm ot. 

u munt TAck fat hem — 
— op eene hoogte 

fteilen / Want 

— En zal — ——— at el Oe 

15 Fn fal my 
aenroepen / 

KEN 
mij am — TE TT En ik Mez. ven: in de Dee 

entend naculuthent 3 

x nd ſal COEN 

ftabig bj hem zjn/ An al zĳn onge lam une 
Gek hen ete 

nug-ten : ’t Gebaar zal ikt hem Duen bveerlichen. ed sd mg 

antbliën ; Zijn fevenfoagen rekken: pen mee 

— re 
ô ĳ : jet bigen / ende ich k Zal hem mijn cer en Heit buen zien / digen, ende ie 

Bend boen ffen. 

&n nooit mjn huig onttrekken. 

ME XCIL.: Pie: num Píalm 92. 

LL —— —— ve nel € 4 (| ic laf 

aat ang Den tufthag iben et ben Sanat 
—— — tet ED agh. 

— — — — — 

palmen tat Gabe cer; *t AE maen/ ù Dye ate ooe 
— bat men den 

EEL E 

— Dat Wons in U erhlben : foe: enbe 

fie 
3 Vat men 

ín den mage 
genſtont uiue 
goedertieren= 
hept verkon⸗ 

Es tj ons De 

=bige: ende 

nacht bericht Dan une trouw en n moeheid. — 
= Hachten. 

oe Daegt_ ang met Gljbe Rlanken/ Daar ded mien 
—J * —— — EE ment / ende 

— =op De luyte : 

t voorbedachte — / / Hem / bie je Get al af 
ge: 

pr. 



Pfalm 92, E t — — 

v „. — goor mehiebt/ Op harp en luit te banken. Gi 
op arpe. 

Be * — hebt daa? ui vermogen/ Ò Deer! mijn bi en 
KE me un uiue 

k sal paden: LR Ml bart berheugd: AR zal  berrukt ban 
de wercken 
uier Ganden, Hoeuaa/ Win groote daen bertoogen. 

* Bee 3 Dae groot zjn / Heer / uiu werken !- 
groot Sijn ubbe 

diep sin Hoe ber maat uu beleid! Bij fteit/ met 
gedachten. 5 

— — Eik Deel zn juifte verken. … 

„Een onbets Cen ziel/ aan ’t ſtof gekluiſterd/ Befeft nuftigh man — —— — — en lcet daer 

een dlmasg en uw Daaden nict: Geen binaaë — — 
verſtaet dit En 
ſelbe niet, 

8 Dat de 
godtlooſe — — —— 
groenen alg °t — — 

tieten 3e tueelin Gi zut it zijnen 
ers Be bert 
— ig — — — — blaei Dao? eegwig Hem berdelnen. datſe 

eeuwig 
— diets ſteſt u immer paaten/ Gij zit de 
— 

— in _ boog’ in maat: Bij zit de DEER: Î ent 

uw Hracht Zal eeuwig zegepzaaten. 
PAUZE, 

nn Want —— 

e 15 Wie Mdurft wederſtreeben, Wie an- 

— recht Durft benaan/ Zuit Ej/ u — — 

Tr Nd 
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Pſalm 92. 

Baran ——— AS z alle de mere meêrjtaan / Verſtraoien eu boen (nee A rener Enge 

Zei — — — S —— 

hen. Bj zult, mijn ect | bergtooten EEn / opt — 
— — — — r Maer gu 

Em EE == uit mijnen 

í oon verhoo⸗ ai fterften in in mijn’ ſtqud Ea fen a, on é 
eenes een⸗ 
hoorns: Ack 
hen met bete 

35 — * over⸗ 
ee gate 

5 Wijn oan, zat hen aanfchautuen / Die ze Ende min 
— — — ſal mijne 

— verſpieders 

ein al mijn u paên In t Geimtijk nader —— 
— — ſullen ’t hoo⸗ 

aan, ti El flaan / Aij te ee: anruit au IE adderen 
== tegens ni 

— vyftaen. 

— — 

door uwe ute hand Aert olie _oergaaten. 

en 

Oak zal mijn dor een Baaren / “Dat bj 

Em 
Dat ĳ mij tzal 

— 

—— Dan nun, hi Die 1 mij u beritoaren. 
EEE — 

13 De recht⸗ 
veerdige ſal 

EE SE BEEN als 
— se een palme 

lüſt ou Witanan/ Bij ” zE van DE teom: bn fat 
— — waſſen als een _ 

cederboom op 

Ì Ci zan/ De palm en ceder groeien. Zi/ ER 

EER huig Hef Deenen) In't hans | 
— — — peen fal gege 

— f 3ï lant ten Doo? Des t Le roemen a 
ij zijn geplant, / Zien na Ee Haouf en de Anoka 

seonſes Godts. 

hand Hünn' fgasdam Ebam ſteeds eed HermeÊren. 

die í 

B Gn Bunne arijze dagen Bft hunne En Den 

— — — — —ez r docdom ſullen ſy 

veugt gewie: Zi — groen en moed benden 
— — fen bet ende 

== groene zin / 
frich/ & /_ Gefvenfchte Geruchten deaanen 3 

® 5 Óm 



* 
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Pfalm 92. 

16 om te 

san —5* 

Pſalm 93. 

1 De vc 
ne eegeert / 
hu met 

t Jes 

DEERE 
Gefilecdt er 
ſterckte / hu 
beeft ſich om⸗ 
gordet: oock 
is de wereſt 
bebeſtigt / fn 
en ſal niet 
wanckelen. 

2 Gan boe 
aen is uiue 
gien on she 
tigt: 13 
ban eeuwig⸗ 
heut af: 
3 Be visie 

sel bene, 

be tibieren 
verheffen — 
brunſen: 
ribieren — 
heffen hare 
aenſtootinge: 

@m / met verheugde manden / Ceroe 

— —— 

En — — 

_bagte roté/ — 
Der XCII P sALM. 

e Deen reneert: De Gaanfte 

Majeſteit/ Belleed met fterkt’/ mm 

ga2d met heeriúthein/ Beveëtint Haard / 

en houdt Hao? zijne hand Oat fchaan — 

gebauw ontuankelbaar in ftand. 

2 Gj hebt um’ troon ban eeutwinheiù 

gegrond: 

beffen zich in ’t rand’: Wibier en mer 

berbeffen hun geruifch : Het ffodert 
— — — — 
—— mâ 

em 

al au °f woeden — 

e3 Maar/ Deer/ Bij zt veel fEerker / 
* hoogte is 
— * 
dan het ú 
fen ban anke 
wateren 
[dan] be gez 

weſdige baren 
ker zee. 

ban 't geweld Oer Wwaatren/ ien uu 

almagt paalen felt: De graate zee 

zwigt op ui’ Went en wil / Dar fel fel 

De Wwaatren/ Beer/ ber 
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Pſalm 93. 

— —— — ZL zijn zen gee 

naait — : NI mat Bij aait e 
dd geen 

foofù hebt zal beftaan. De heiligheid BEER i 
shet. 

— — 

Eeuw uit 

eeutu fn / tat fferaad en tat eer. 

Dn AGV PISA L M. Pfalm 94. 

J erſchjn nu blintſend / God Her ro Godt 
Ber maken / 
0 BEERE 

“Smaakr * e Dt d maake ; Vat rené uw avm Laag ang St den 
— * Eis blinc⸗ 

ontiaake 3 Vertaan ui glandrijk aan enee. 

gezicht; Gi Hechter / Bie “he he edn reld 2 6 — 
— — — verheft u; 

— Sta an/ verhef N/ en vergeit Sjem bengel 
oger de hoo⸗ 
vaerdige. 

— Bun tratich —— 

ren — 
2 Dae | janu / DeEr/ zulien ban | De hage 0 or lange, 

Slooſe / BEE: 
TOREN U ⸗ 

zen / — tangen jb De 1 _gaoelaagen —— 
— — — 6thoſe Han 

vreugt op⸗ 
fpzingen > 

4 Untgieten? 
batt fp2ehen > 

alle werckers 
der ongerech⸗ 
tiabent ſich 
Geroemen 7 

baanín wv afterharùfte 1 taal à A 
En 5© HEE 

3% Perkeijzein bolk! 0 Deer! moet Eerden uee. 
@ 6 buſt⸗ 



24 P:S AL M 94. 0 « 

Pfalra 94. 

beitsen bukken / Daar zj uiu erfdeel iuzeed 

„5 Se betu berdeukiken 3 De zake weêutu / 
u2 eri = 

enden bere Han Gulp ontbloot / Dozdt met 
moo2den de 
weeſen / 

beeemdeling gedaaùs Zelfé mazòt 

d'onnaozie wees Germood; Haar 

recht nöch reden wordt gehaagd. 

neet 4 Zi zengen / ftaut op hun bermogen : 
BEERE en 
ſiet ERE be dee 

Jacobs en 
merckt 

enmerckt / » ogen; Oe God ban Janob merkt Het 
gu onbernuf⸗ 
tige onder den 

peer „niet.“ Let / onbernuftinen/ en ziet: 
anneer fult 

ob werden Blijft n° eeutuig ban verſtand beroofd / 

„Oe HeEEr flaat op ont Hoen geen 

Gij dwaazen / bie Het cht verdooft? 

4 

g&uevie 5 Yau dan de Scheuper/ die onz ooren 
niet booten Mi 

vogrformeeee,  Geplant Heeft/ zelf niet kunnen haaren : 
—— 

en 

zau Dij/ die t oan faameert/ niet zien? 

ve Degenen __<aUDt Dj def Hichters luraak ontbliën / 
eaten Bn 
raften 7 EE Mn 

bievenmene Die Kalken ſtraft/ en wieheid eert fche weten⸗ 

izin menfctj / die Wetenfchan es / 

— 

ſchap leert? 
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PA U-Z E. Pfalm 94. 
— — — 

| De BEES 6 Peen ; Hivaag! He Heer tueet üw — dd 
— des 

— — — — — 

gedachten / Dat 3 "hei zĳn beftuur ba ND ene 

— de 
—— DEERE / 

dien or tuch⸗ 

En baazteel trekt — uit Bet Î — 

— — — 

7 Zoo leert B zich geduldig daar 13 Om hem 

gens Zou ziet hij t eind ber Hiuaade Ai Door 
den gaùtloofen 

Dagen; %aa wordt De roede zelfk per gegraven 

Ruft/ Eu ù ranbertwerping geeft Gem 

tuft; Catdat be Kuil gegraaven Wwordt/ 

Waarin be zondaar nederftagt. 

8 De Heer zal/ in bit maeititt lesen / — kg 

El fijn bolck 

Zijn balk en erfdeel nonit Gegechen: — nacn Hp en jat 
en — fijne erve niet 

* 

— — — —& herlaten. 

Pet — keert een — Ar er 
wederkeeren 

— — tot De re 

Wie 
merkt het op/ en keurt het goed. 

ì O7 9 



ziele hadde bij⸗ 

Pſalm 94. — 

—1 l — 24 Wie helpt mj tenen 1 al [ die Laazen 7 
tegen de hooge — — 

—— Wie wederſtäat bie nodbelaazent wie fal fich 
woo mie — en — —t ⸗ 
tueccherg Der oa mi i ——— nij hbe À Deen/ mijn fchilk en 
Get Ee 
rid de Dees faan/ Geen fterkien bijſtand had HE- 
— u ern 
— mijne baön Oan luaar’ > mijn even Haaft 
nae in De ftilte 
gewwoont. uerſtart En ilt bijna in't graf geftozt. 

— — — 
— — — 

8 Als ick a pie * Td ede) wijn „Je Wanneer ik Zes „mijn Stoeten nl 
hoet wanckelt, ze 

eredbener dens” Coen hu Deût ©, Be mij gefterht. in va 
oa DEERE/ — 
anderſteunde 
tp Then. W anneer mj mij t afgeneindde be hart ig Als mijne 
gedachten Linz | 
enigaubiee  @oo2 af mn denken nerd Geriath/ / 
wierden / heb⸗ — 
ben uiue ver⸗ TESS 

hl En it in but fchier was neftikt; Coen 
verguicht. Ee 

heeft wiu traaft mijn zie ziel berluikt. 

— — Zou noít be ftoel ber fchaadlijkeben jeden 
der fchadelich= — 

—— — ufuen trgan een plaats — 
gen? bie — — moente ver⸗ — on meten Tant honen 
bicjcer Go inz Die maeit” en (metten boos verdicht 
etting nd TE 

ar — Zi _ratten n faam/ en fuars ban ’I licht /- 

id vec Derbukten 3 het zaam — 
ín verdoemen 
ontſchuldigh 
Gloet. — doemen zelfs t anfchulbin binen. 
22 Dode HE j 
Ee an on > De Been / mijn n Bandnoù / mak onz Fe 

Ee 
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— tot een hoogh 
vertreck; end 

— J_ABjn hoen hereret in al mijn beren; nde 
— — ſteenrotze 

beeezen / Pijn fteenvat& en mn toe- bu 
== Ende hu 

Efa” hare onge 

berlaat ; Bij ſtraft De banzen / mgee kit bun _ teab me 

Fluaad/ En faant hun boatheia met ben CE, 
Ee — 

— — — x =bEERE 
bal: ’ ft € God/ die Gen verdelgen zal, —— 

De KEV. Ps Ar’ Mm. Stém.o4, Pfalm 95. 

K omt / aat ané famen Gerelê_ pact on6 en 

—— — — 
Bien) /_ ®en rntifteen tan ank dh) 

Ed 
met eer / r/ Aer mobgewijben : za ante bes. 

—— — 
z a Laet moeten: Laat ong zijn uniek aanne: ES jn ed 

af F gemoete 
— — gaen met lof: 

zicht / Alet een verheven ſo Tafgebicht art ons hem 
——— 

En lide —— 7 juſchend groeten. 

ee 

2 De Heer ik nraat/ een geerljk CoD, God / Str 
is cen groot 

Godt: fa een 
Een Yraninn/ die het zaligſt tot /_ lot / Wer _ groot oninap 

=> bohen aile gaz Loen 
hoven alle gaân/ Han fchenken: Det ren bien 

EE fte plactfen 

dienst van aardrĳke | ingeluänd /_ — ia/ Det trl 
n 7 ten Eer — 

| al — * zón mn wenken. 

ie e 
Zijn’ ik he zee; 3'ik door zijn arrie í8 / tuarit br 

t Send 
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Pfalm 95. 

herftſe gee aet af Het Daane booatgelizant : ; maeckt: ende 

bsooge dela  'tAPoet aller naat zĳn ú tetten Gaaten, 
mettt. — — —— — ⸗ 

6 omt / laet om j û is da Da j 
ons aenbidden — u , NE ende nedere 
bucken / laet 
ong knielen 
uoo2 den 

pen fijner 
bant: — fo 

ftemme — 

8 En ver⸗ 
hardt uiu Here 
te niet / gelijck 
te eriba: 
gelijck da⸗ 
ge van Maſſa 
in de woe⸗ 
ftijne : 

— — — 
EA ECH Tt boo? win | baders ten berzacht / 
berfochten / — — — — 
ben/ooderjn Caen ailles-wat mijn afmant fuzocht/ 
werck fagen. =n | 

Den niet Gelwaan/ om mij te beeesen. | let velvoor/ Am 1 | 

zo Deerton 6 Heb aan dit balk / Hat mj vergat/ faer heb ick 
verdriet ges 
had aen [dt] Een’ fanne: (angen 1 tb be: berdziet gehad Ta beer- > / 

— 

Fe * 4 

Lie 



Pfalm 95. 

tin jaar hunn' haan berbzaanen rad En — ————— 
— Eene 2u zijn 

n vo 
—— van 
erten: ende 

Sſuyen kennen = SE 
„> EEN werdimaasù , en L_ _bimaatend hart; — wegen 

— — — — — — — — — — 

— — — — — — — ö— — —— — — — 

SL 
7 Diek heh ik/ du ai Boe 2 hun tergend — oehoe tiek 

pee toorn 

Òp *t hoogſt be bergt bit bolt hers Aino) So 
— — 

Inga 

Die Laa? mijn Lolkt non Gift hefchaaren 

Deme PSA 1 Ms 

Mee 
£ imat/ zingt een, nieuu gezang  peEne een 

nieuw liedt / 

ben HEERE; Zinn/ aarbe/ zing dien n_ GEER 

Gat ter eeres Looft # Deenen AUF en 

Ean beb —— ñ—ñ—⸗ñ name : ⸗ 
naam met hart en maud; 5 Vermeldt 2 Shape tin 

— daoh 

zn heil ap ’t lu weereſdrond; D dag 
| — — 

— —⸗e — 

aan — roem vermesre. 

3 Vertelt 
onder de Dee 
denen in, 
ere: on 

dens aelat atten bolken zjn geboe ike 
Den ; 



Pfalm 96. 

fijne wonde⸗ 
cen. 
4 Want de 
DEEREE ig 
groot / ende 
icer te pzijfen : 
bn ig bzeeflick 
boven alle goz 
den. 

5 Want alle 
be goden der 
bolckeren zijn 
afgoden : maer 
de BEEEE 
beeft de heme⸗ 

6 Majeſtent 
ende Heeriiche 
bent zijn voor 
tn aengefiche 
te: ſterckte 
ende cieraet ín 
fijn heulig⸗ 
dam. 

z Geeft den 
HEERE) m 
geachten reen 
bofchen / geeft 
den PEERKE 
eere ende 
ſterckte. 

8 Geeft den 
PEERE de 
cert fijns 
nacmá ; Bengt 
offer / ende 
Eomt in fijnc 

orꝛhoben. 

PSALMoOß 30 
den; Dertelt zijn wondzen en zijn eer : 

_ Gzaat en prijsluaardin ik De Deen / 

En vbꝛeeslijſt boven af De maden. 

ſlechts 

Maar Gud/ die van ons wordt helee- 

ijdeſheden; 

| 

3 Al o'afgoön zijn 

den / Aé t/ Die De heemlen Heeft ner 

fticht / En voor zjn godlĳjk aangezicht 

Vet eer met maefkeit — treden. 

4 Bae blinkt Het alleë Daar Vertoaning 

| Pan fterkt’ en ſieraad ín zijn waaning ! 

geſſacht! Den 

roem ban Heerlijkheid en kracht Van E 

Geef dan / a atffertei 

Jasrels grooten God en Koning. 
Pa ZE 

5 Geeft Deer aan 't eeuwig Opperwezen 

Zijn naam fua2dt nooit genoeg mepzee: 
— — — 
— 
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ee — — Aenbidt 

— Dem ne needeig al u uu _feben/ 9 —— 

—— — — * 9 heerlick⸗ 

emn bie / in _t heiligdom b herbeven / pet Se 
— == fchzicht voor — — TE en 5 fijn aengeſich⸗ 

Een gadlijk licht van um 3îch verſpreidt. En gp gan 

ES —— ee i 

Leer / aarde / haa. zjn je Eel 
— — — — —— — — ——— 

ED EEE — — — 
— —— — — — — \ 

10 Segt on⸗ 
Ek de Heude⸗ 

De LE 
n/ 

Deen reursrt/ hie baart Mau (lich DEERE re 
— Leert; oock 

——— — — ten/ Dies zi / bevestigtd t’ alien fbond/  den/ im en af 
— ETT ee niet Gelweegt 
— — — — —— — woren bu 

Paait wankien u zat op haaren grand; fal be volcien 
* — —— — — — — 5 — 

Hij zal naar ’t rerbt de Volken richten. 
—— * 

_8 Dat, zich, Ì be Hemelen berfljben ; Eert 
ee betten 

Eee 

— — 3 D'aard aan alle zijden / / he — 
: datde zee 

— — D wie/ miet 
_Perheugd de holheid | tan he: Zee 3 bare orden 

en velt huppele 

Det belk íu2 ing op met al Get hee — al bes “ve 
— sin fg: Dat dan 

= ile 5 
— — muet’ er” juichend Baù he belijden. DE nn 

1 

Et — — == junchen / 

EN TTT 
LE 13 Pao2 Je 

gt Auich’ al boa aangezicht des gengefijee 

— e — Ren Krane 
Ron 

É BEELEN; en; Dj j famt/ 7 bie ie baarde za zal Kant DD ome 
En de aerde 

— — on 

regeeren En richten tal ban majefteit 5 — hen 
TES emma, — gerechtig⸗ 
— Bent / ende 

De tweereld zal U merechtigheit / Bet de vorken 
menſch⸗ 



232 PSALM 66 gj 
Pſalm 90. — — 

inn en : > 

ee menfchùam zĳjne waarheid eeren. 

Pfalm 97. DE KENVIJ: Ps A mm 

LE regeert / où heerſcht als Opperheer : Dat | 

be aerde herz 
heuge haer ; 
bat bele eplane 
den fich Gers 
blijden. 

elft hem juichend eer’! Bij/ aarbe/ zee 

en eiland / Verheugt u in uw’ Heiland. 

2 Kontom Dem d bekt met met majesteit Der talen — 
ken er” | 
gererneidtene _ Ferheiù; Wij bestint zijnen traan Op hel 
Sin be nik k * 

bene nes © ge rĳfsgehoân/ Wal rerht en luĳjk belzid. 
— — 

3 Eentmer o Cen vuurgloed gaat Dem vboor, Den 
el voor fijn —— Tg 
aengefichte 
benen: ende ’ 
ſteeckt ſüne 
wederpartuen 
rontom aen 
Brant. 

— ⸗—⸗ — 

ganſchen hemel dao? / En blaat aan 

alte sjben Bin/ bie zjn magt beitrijben. 

— Zin felle Glikfemfchicht Sneit daa, alt 
verlichten de — 

geeen iet _ sluerkt 5 Verlicht Den ganfchen wee— 
ende °C Geeft 

relùkttaat : Det aardrĳk ziet ed nood / — 
ES 

— als — / En — 5 Be bergen 
fmelten alg 
twas hoo? het 
aenfchijn des 
BEEREN: 
voor Het acne 5 
fchijn bek — TER — 
— * EELEN/ Wien « af mat ieeft maet 
aerde. 

NB ee 
— — 

geheel ta tad ® dn: t aanmesicht [a 
—— — 

——— ee — — 

* — Derlaadde — ER, 

d 
6 De heme⸗ — — 

fen beekondie gerÈn 



ef Pfalnrg7 

—J— gen EV
R er A EN EE PA EST ares n e — 

in di — naaren ſtand Zin Eirijkheit gen une 

Zie aiic Lofe: 

en magt: De balken nm zien zijn u Hracht et Aided 

CTI Rathke cuimen grand. 
PAUZE: 

—— — 

i amrood 397 Die on— Beſchaemt 4 Dat ieder ſchaamrood z/ Die on Aan gaen 

EE alle die De 

befch2oamd en Wij/ Een beeld bur dürft Eend tie beer 
afgoden 

verd es nee ee —— 

eer be en z _ Gumet u nee _ eer bewüzen En nietig’ afgoân pziü⸗ oper u ner 
alle gu goden. 

En oft fich 

— ban beeund Te Ier: Audaaë heee 
5 8 — Auda hebben 

haer verheugt 
e ENE 4 

| bachtrenfchaaren / /_ Wanneer ’t be flijbe ban tegen 
ie —— 

eb 
— — — — — — — 

Want Gj — A En — Loar ge 
———— ñ 

niu maat alam / Wer r hoven dE modens de geberie 
Aerde : Gu 

zijt eer hooge 

Bam / 't Welk fibdert toor um togh, Perkim de 
Ze. dE 

ER o Gn liefe 
6 Beminnaarg Lan den DEER/ 1 Vere geboers beg 

beei⸗ 

—— 
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Ptaim 97. — 

pater et ae Gaeibers ban zjn ver/ oopt ſteeds 
e: bu bee | 

waert de ziele | fijner unie an zĳn genade / En haat aftaaë Het 
genoaten/ Dt … 
vedefe unt der 

enn Fmaaöt. 
— — 

Dj 7 —* die in tegenſpoed Zijn 

nunftuenooten hoedt / Verteent Hun onz 

derſtand En redt 3’ uit boozen hand / 

jun onſchuld J— 

u Het cht 7 Bodt beiendljk aannesicht Heeft baar 
ís toa? den 
rechtorerde d- ———— — 

Ende booi tijlteid en licht Vaar al’ oprechte var⸗ 
Dent Bons en Ee oprechte Gan 
Gerten, Een traal verſpreid in fmarten. ten 

1 Grrete Guicht/ banmen/ om wiu fot; Pere | 
bveerdige herz | 
Blijde u in den | 
PEERE: 
ende ſpreeckt 
fof tet gedach⸗ 
tentfie fijner ri — 
hemichent. zjn heiligheid: Xan {uo2d’ zijn tof Herz © —J 

bljdt u ſteede in God; Hoemt / racmt 

ein Daar af dit Heilgenat ! 
Pfalm 98. De.XCVHI PSA Mm. stem 66. | 

zepen de int / zingt ern nieutu ae gezang den 
i nat der —1 — a, ntt 

EELE | 

— ——— / Dien gradten God, die wan— 
een nieuw 
liedt / want 
Dn beeft en nn SE — 
eren gedacn” 

fine weeer Deen Deed 5 S ‚Zijn rechtehand/, Lal fterit” 
hant / ende DE EEn en 

oen — ——— — mn arm ſijner men 

pee em Gem en eere/ Zijn Heilig arm weocht heit na 
groet == —— — SS 

fe Deet fijn iech : Oat heil heeft Gat nu doen Gere 
kon 
PS | 



BS AL M 98. 335 
Pfalm 98. 

sin / hem bekent 
pf gemaeckt / hu 

—— — — beft A pre 
EN — echtighen 

— En — 7 — —— 
voo? be oogen 

— der Hendenen. 

4 Theitenom ten toon heſpzeid. 

2 Hij heeft gedacht aan zijn genade/ „y oc 
bachtigh gez 
eeft fijner 

Zijn trouw aan Aetel nooit gekrenkt; Bopretiee 
— — Akin — 

Dit flaan al ’* aararjkg einden gade / , Pus zerzes 
en When Der 

— —— — 
Pu anze Bod zjn Heil ang ſchemt. Betten Det Ben 

Sonſes Godts. 
EE ——— 

Juich dan deu Beer’ met blijde galmen / — — — 
— — — gantſche 

&ĳ gauſche weereſd / juich han vreugd mena wenn: 
nt ende fingt 

ne en en solic / ende 

ina beolijk in verheven pſalmen Het _phaiminst. Zi 

— “bat d aarù in t rût t rand & berbeugt. 

DOE Ì tij wiu harp he pfaſmen n Baaren ; - PER, 
5 — — ——— — et harpe / 

Ulu juichftem gee” ben DEELE banks ome ea 
— des 

— eeſang;: 

— — — — — —— 

aar: <6 Erompetten en Gazuingeklank : — dalen 
daſunnenge⸗ 
klantk; jũncht 

— Bet acne 

Ek gs / ded 

| EL — Pan rel grooten —— 6 
De Sec 

en Beuufe met 

— zee met Gaare voſheid He Bemisfche : Vr el 

De ganfthe imeereld geen” Dem eer. moon. 
4 Laat 



Pfalm 98. 

3 Dad 4 Kaat al De ftraamen L_bzolglt sin zingen — 
rivieren met 

J appen PEES B POET Ee 

—— ne DE Ve Handen Klappen naar omhoog; ’t Be 
gebergten 
breugt Gedeije 
ven / bergte tol ban beeugde/ fp2ingeun/ En Lie 

oPaazt Guppen hoog bef HBeEener ag: Bj 
—— 

—— — — — — ——— — — — — — 

Pen famt/ Dj komt om daard te richten / 
e aerde te 
fchten ee 
(albe lien hievelt De weereid in in gevechtinheid ; Al 't hotik / 

eige) 
ende de Hole Haar ’t wreed getueid moet zichten / 
— a — — — — EZ 

Wardt in rechtmaatindeid geleid. 

Palm 99. DE: IKmndr — 

DEE EG were 

de veger) aù/ De DeEr/ regeert! Beeft 
dat de Lolche: 
ren Geeben : Baiters  Uj/ balken; eert / Eert zijn hoog be: 
fchen] — 

eubim/ ò — 
arco eluegr ftel/ Die hij Géraël Cusfchen Cherubs 

— — Ë 
woont / En zijn grootheid toont : Dat 
— — zE 

zich D' aard beweege; Hij is Jsrefs zene ! 

2DCHEE 2 ie Ì in noob / A2 i ans 
— droar God / die helpt ín nood / Akin Sion , 
ín Zion / ende 

Gu isbaage ° praat; Aller Lolken 
bolcheren. 

maat JÎieté hij … 

— — en — 

_ Dem neacht ; 5 Guint u dan in 't ftof / 3 Datf 
uiven in 
ende vrees⸗ 

ent Ee. En <herheft met laf ’t 
heyligh is: —— zzc 

Heilig GSpper 
—— zi 

vr — 3— 
3 Looft 

et ‘uezen 5 Dil 



re Pfaln 99. 

| RE adi met st Hart ei ftem/ 4 Looft ‚De Ër En 

EEE ban Dem / /_ Die Het Te bemint — 
B — — ——— hebt Birck he⸗ 

—— — — — den bebveſtigt / 

u zijn rijſtsbewind. t Aecht helt Gi n nez Ere gere 
mmm Z tighent gedaen 

— in %acoö. 
ftaafù: ’t Geen Gaan Lakol gaaft Coand’ 

aan Aéreit teben Hecht en billkheden. 

emt 1 Bs Tmielt/ on zijn ‚sven 4 Hoemt nu onzen God; Vinieit / arsjn oee 

ne — Daar zijn baetbank neêr: Beilig neder vee: 
Nemen: x den voetbanck —— — 

* ee 5 fijner boeten / 
ik he DEE: — t Op 3 zjn’ haagen traan; „De is bevlios. 

—— — A 
ee me —— 

Amrams groote zoon / Én zjn Groeder — 
— —⸗— —— 

waren Bij i zĳn n priefterfchaarten. 

el En 
EEL en 

EE — — 
Eee) 

en 

* 6 Woſe cat 5 — mas S Samuël / TAKE Gods é haag laean, — 
ESES onder fijne 

rebel a bel/ Bibbend bar haar zijn bolt, i/ t/ Nd een EE 
onder de actie 

4 

— — 

———— roepers ſjnes 
—— 5 Dj en _andzen meer iepen riepen” gt * Lt Ui 

5 —— 
tot t Den Deen, / Die / met mumnftin reede! were 

Daten n / _ Dun 5 geroen (nau f hooren. 
€ esn. es —— — 
En, * — — 8 

—— — 

6 Uit zjn Beitinbam / Gn cen tolle 7 Da ꝙpr 
— — tot Ye 

SE ide EEn Zer 

EE he 
falom/ Deeft ft Dj sne Wet Bij hen Une 

tuugeniſſen 
ondernouden / 

| imaesct / Die. haa? ’é Leeren Kracht soe Hm 
| PD Van 

tingen [die] 



338 P SAL M. 9g. 
Pfalm 99 

Sptengege · Ban bun tue werd voſbragt. t Zaurooſt 
ven h 

ber Bebzeeuwen Valge dit alt eculmen. 

ZEE 7 Gij / met hun begaan/ Hebt hüm 
Godt / qu 

boos) ovsje _Wenfch balbaan; DeEER/ Die naar uw 
* — Een 2 

5 = > 3 

er th anaf Sun gebe berjonst/ OU ES aars 
doende ober 

et deine gun tat / Dun bergechend God; Schoon 3 

oPerbefcden B — ban eeuwig eer Onzen God en 
BEERE 
onſen Godt / — 

boorden Heers Uilint op Sion, toont Eerbied / 
Bergh fijner | 
bepiigheut: — = dt 

vn De om Daar Dj woont Daar zjn Heilinheid 
ie Bodt is 
henigh. * — 
— Baaren lans Gerfpeeidt: Beilin toch 

en t'eeren Is He Beer der Heeren. 

Pfalm zoo. De: C.P s-AL ‘Me k 

— ze) uich/ aarde; juicht alam Hen Heen’; 
gancſche acts 

ee une ben Dient Gab met bljdichap / neeft Hem 
2 Bient den d : 
BEEKE — — — * 
teil eer; Komt / nadert Guo? zijn ee ; 

fijn acnfchijn 5 
met bzolich ETET ee nn Ek: 
gefang5. 

3 Waetet dat 
De —— 

ac) Cene Onf heeft gemaakt Cen geenfing Wij) — 2 
a 

aic miet Kp 5) 

J 

— 



BSA LE — —— 336 

| bolck end — — bie Hij hoedt en weidt / Ki 

net weyde. 

Een balk, tat : at zijnen dienft bereid. 

4 Gaet ín tot 
Lfijne poorten / 

miet lof; ín 

Alet lofzang in zón Beilia Hof; Looft Bim or 
fangh : — 

Hem albaar met EEA eat 

3 Baat tof zijn paasten in met EL / 

| — —— 
nt gardertieren if de Deer; stk 
| 

ee Gact | fijne 

jn goedheid, eindint ninmermeer 3 Pere ig in bee 
—  eeutuigbent: 

— — — ende ſhne ge⸗ 
Zijn trouw en fwaarheit houdt haar troutwigbent 
En — — en Lan gefiachte 

— — —=tot geflachte. 

Kracht / Cat in Het  laarfte î naseiacht. 

2 D E ah P a Wan Dat's Pfalm ror. 

r Een Palm 
Davids. Ack 

— fal ban gote 

heid zingen / Pau ’t Heilin recht h ‘ber ffren- ie ree 
— Ben: U faï ich 
ze pialmifngen / 

ne ge rechtsgedingen/ € / Een pf plaïmgezann/ / ov BEERE, 
nn — — 

o hooggeduchte Dees! Uw naam ter EET. 

— 

Ee: 5 SE 2 Geh fal oere 

2% Zal met et verſtand den weg Getreên —— 
es ——3 
der Genomen. anneer 3 In t Gi, {mijn Benve 
es — ST men ? Ick fal 

andgad/ tat mij — EL zal doen ming bus 
SS — — — peren 

zien in al mijn Guisbelein D'oprechtigheid. un ve— Po 3 Zal 



* — — 

340 P Aur Me Bme 

— — 3 K Zal met vermaakt naar ’t klmaaù niet 
— ueh voor mij⸗ | 

ie sogn tee gherbellen3 Geen vodloos (kuit mij zel 
ber doen der — 
afvalligen : 

zenmm hoor oomen ſtelen; Alt Gaat — ber Ask — 
nies AChEIE: 
3 

4 Bet ver⸗ 

Scetr heete ſal 
van mu luijtes — 
Fen: den Goos < eren fat icn Maag’ Hilten me 
… dens 

met Femnen. 
— 

5 Die nen — K Zat over hem / Hie achterklant/ tij — 
nc en itt 
Bemmcliek TE 

E schecmapt) Gelmen; Den tasteraar zink vriends zal 
verdcigen; — 
—* gan 

geit 8 lende — 
ras tart hete nn = geur) Dien ein J 

fal tc mier met nijd agen siet TET iet. E 
vermogen. 

zie on Hie fla/ au hie getrout in fand sijn/ 
eegen ſuſſen 
sijn op de gpe⸗ 
tronboe ín den 
lande / datſe 
on mt ſitten: 
die ín den op⸗ 
rechten wegh 
wanvbelt / die 
jat mu Dicnen. == 

7 Die ber 
drog ik 
en Sal Gimme Ee $ 
mijn huus — — — — — 

mier Biden:  Gen/ Zin — zoeſtt / zal in mijn DE 
Die leugenen — — TD NE vb EKE 

wreeckt / en —— — — 
— 
— 

— — Gijben : Geen Ieugenaar/ bie aars gaen 
heië 



Bt IMD. ror: 602 341 
Et er 

En ſtout be berbant/_ t/ Houdt Ì hij u mij j ftand. Geberige wor⸗ 

— — — Af zal mijn ada nobluazen ieder 8 We nez — — — gert at ick alie 
S podtlooſe des 

tants verdei⸗ 
gen / am uut 

— de ſtadt des 
PEELEN 

alle werckers 
Ber ongerech⸗ 

— tigheyt uut te 

wen niet te — tRwaade Boen, veen. 

tE PB AT Ne Balen 

nn 

— —— 

EL v—⏑ HEER) v —— mij Tiende 
Ee === deunchten / ia 

{meeten ; Waat muw ——— 
Hlachten uge⸗ 

——— 
—— — Hit 1 heracht mijn u, traanen B 

— Daar Gi al — mijn a anaften ziet: wel boers 
— — mijn gebrdt: 

— — ende laet mijn 

AE Lef in bengautube — M/ mijn geroeg tot 
nafs ene Le om cin. — — 

— cue. Bt 

uw aeneſich⸗ 

adhd et te niet Wood 
mu / nege 

mt ten dage 

— müner Gee 
— — meunwthent: it: 
— ten Hat als 

— roepe / BE 
nen ee mu hae⸗ 

| IE en: freliet. 
2: gant mijn — ik Dau? weenen/ NIR Want mo 

en ne banen zijn 
—— — vergaen / afs 

| gen nijble raaf — —— Is Al Wijn, SO 
* DE — — Ee en, 

5 ch2an al 

jeent / in dzoeven ftand/ / UE e een 1 Gaarde cen Geert, 
nn, a en Ee ee, 

ſtee —— Pine 3 ziel / Ln rant —— TENG — — — * Zonde verdor⸗ 
É 

besfueetten / line af” alg * J— in — eetl alg groe 

P 3 ftver 



342 P SAL M ros. 
Pfalm 102. 

Cfo) bat ich — J in mijn ellend' vergee⸗ bergeten heb⸗ 
be mijn Goot 
te eten. 

_ ten aijn geïvoane ſpijzen t° eeten. 

6Mijnge 3 Voel De Krachten mij begeeben; 
kn Beef * 

mijn 

bed het #DPleefch aan myn gebeente Klechen/ Wez 
ſtemme mij | 
nes fuchteng. | 

genk mijt ZE dte, BLADEL Die ilt uitz 1 

7 RG . i 1⸗ re 3 fta2t dan en nacht. Iſt — nt eet de | 
er woe 

Oel lever zaam Hunen / Nan Den roerdomp der } 
— he ——— 
cen ber. huiiberuid- tuoeftijnen ; Han Hen fteenuil in De Mau | 
fen. nn Ee —— 

—————— RC OREN ET NS LU ——— 

9 

den / Daar geen menfchen zich onthouden. — 
— — — | 

Ne 
NEEN. ir 6 

Sel Ck Sit den nacht in eenzaam fuaalien / 
lva2den alg ZS ES 
ecn eenfame 
muide. op Alk ee een muſchj' op ftille daten; Daar _ 
ĳe ACH. — — — — — — 

—— — — “ —— zi — —— — 
LEE men — 

mm — — — ij LJ — — — 

mijn weeevſe vijand raaſt / En dao haan 

o Mijne Due i i nl mjn 3 Ee berbaalt. 2 — die mijn bederf 
mu al den 
bant : bie ſte⸗ 
en] my gaten 
— bu 
inn. (Tp 

—— — 

— — in — 0 penbaar 0 anteeren — 
— — 

NDE DE je | 
— 4 

Durven —— Ean nú új zweeren 

J. P Dv DN 
| 

S — — 
nne Ie en 

Hi — TE | 
ro Want ick 5 LE _verftrektt mijn Hluiĳjnenù Harte 

ete afiche al M= ET EEE mn | 
G2oot: ende HL 

— tut brꝛood ín zöoveel mar fmarte 5 tes Daar vermenge mijz 



Pfalm zo2. 

nen dranck 
met tranen/ 

ſtoorthent en⸗ 
de ubnen groo⸗ 
ten toorn: 
want gu hebt 

— mm verheven/ 
en mp [weder] 

nedergewor⸗ 
pen. 

6 Zie in rouw en _angenugten ENT MÚN re ane 
5 5 Eg bagen/ zijn 

—aig cen afz 
gacnde ſcha⸗ 
Duiuc : ende 
ich herdoere / 

— AB graf. 

dat kwüjut. — Gi eer / 3 uit 13 Maer gu / 
uut. · Maar Gi / De 3 BEEN CE, 

Blijft in ceu⸗ 
wighent: ende 
uiue J— 
— ge⸗ 

— Ss flachte tot gee 
—— — En uw naam Blijft in mes Nacht. 

| _tentuig Bijben: Eeuwig zal, viv raem 

| pachten n Cat d de — —— — 

ES B zuit opftaan / ond hefchermen ; ge Gy ſult 
hes acn/ gn 

— — Sſuit u ontfer⸗ 
— — men guct 

lon: lant 

_âön / want dr 
beſtemde tijt 

—— — Si — gekomen. 

— geſteld/ JEE zou fanngetvenfchte _ 

banen Pan nt ET mikt welbehagen 
—— — — Zn 

Zijn/ a Bod! in t eind na geboorten : : Bj/ 
EEn 5 nl 

Bij 3uit Daar hla klant ———— 
9 4 8 KHerds 



15 Want uwe 

kuechten hehe — 
bern een weige⸗ © 
ballen acn hae · 
re ſteenen / en⸗ 
de heben mee 
deljden met 
hacer gruus. gt EE gruis; Elk toont ijber — 

— — — 

— —9— sf 

— 

Om al t Ti u beeezen : Ei 
ee 

16 Van fuls 
fen de Wendee 
nen den name — 

— 
— ——— —— — — — — J 

— — —— — LEES, 

epo De Goaften/ 1 neêrgtbaagen/ Daen dan 
fen: ende alie H — ee 
Koningen det £ 
aerde uüwe 
beerlichhent. 

q 
—— 

* MEO AE / Hoo? t oon der nagebuuren / 

GEO b⸗ 

be wr ine Bobr — — Stan muuren Weir 
jeerſickhenut — 
val — chenen 
zijn / 

—— — 
—— 

—— —, — 
——— — — — —— — — 

zal hebben opgebautuù / En” tzijn Heere 
emmen En en — — 

enen” üücheid aanfchoutut ; EE zin gebeid 
Been tot Get Hs 
gebedt def ge⸗ op be de e Hlagten 
nen Bie gantſch 

es. 

Dek vo De berdeuliten en Ger — 
— — ontblootet is: F 

ende niet Lets Ee Ì 

ſmaedt hebben —— — ETE 
— — achten Stetten zal /_ en onbell 

Sten / en / — zal elft Dem ui chen eere 
| SP — E | 

mes 

Oan/ dan — Gad: 
* 

19 Dat ſal be⸗ Io 

fchaeven wor⸗ * 
Den voor het Fk — 
abolgende 
geachte : 

ne —— 

ben/ En zijn bierte gunſt EE eeen — 
Es 

Paa2 Het dankbaar n nageflacht/ Dat met 
ISS 

SE — —— — 

luft zjn wet Getracht. * Volk/ in laar | 
é 

——— 



PS A LM’ zog. F 
zdf Ice, 

SE pub % volck 
# Dat geſchapen 

zat ue: Ben / — EEn — Bee Toet Dn gee: Ld iu sinen roem ee 

20 Om dat 

2hu nt de 
— — fijneg 
oo hemfigbomg 

fal hebben nee 
— — — — derwaerts ge 
— — — ſien det de 

leed angesal. Gens in gE her _BEERE ua 
— Ber Geref op: 
Z- pe aerde ge⸗ 
TT Schvurt ſal 

Gebben. 
ZZ ar-@t % 

— TETE m7 al af t — — — zuchten aaren/ alë ta em lune gevangenen 
— te 

— goor cir / kek 

Z 
12 Dui: zij ‘6 Ù EOEEREN naam memgers 22 O8 har 

— — — ⸗ men den name 

ei Sn nd — — 

zen En in Sion eer beweezen; Dug ce te Zion) 
5 ee en of 

haar’ eilt De U jaeugbeftem In het Alij 
EE — 

* de voſcken — — — tfamen ſul⸗ 
EE —— — lſen vergadert 

_naêren — Zich me met ’% EDEEREN erfvoſt —— 
—— — — —— nd e Ltoninck⸗ 
ze TI richten / om 

_paaren 5 

—— Uig De: hollen faam Gere „23 Danner 

| UE Be Kontugen zich Guten / [teha 

E * En Ì Dem Bun antzan g Getuigen. 
— Born he AM ZES 

— — — 

24 B heeft 
Ek — mine kracht 

53 — he Deer heeft mij Boen. buf op den wegh 
Ps ken / 



4.6 PSALM ros. 3 
Pfalm roa. — 

— 
et mijne, ken / Poor t getuigt ber —— Aa Ja 
dagen hreft 
bu verkogtet. 

| 

| 

— 

mijn” (etenstijd berkaet/ ai met vam” 

5 ch fepbel pen n overſtort. it iden: a Gad! mijn tuele 
Win n O 

— Dente tE en Hi ee m5 —— — 8 —— —— —— 

niee ed behagen! gen Spaar mjn min ’t midden ban mijn 
mijner dagen : 
uwe jaren zijn 
van — ——— 
tot, geſlachte. 

26 Gu hebt 
boormaclg 
B'aerde gee — — 
—— — Dao? uw bermanen: & 
zijn ’t werck 
uiver Garnder. — c— — 

Vs » Hardrijk cn de Soag 

— mn mn nn — mn 

ö—— — — ——— — 

ted 

„hen: + APaar + Paar / fr / fchaan ’t alles om zal keez | 

Len — 

27 Die ſul⸗ 
len vergaen / 
mact gu fult 
ftaende blij⸗ 
heu / ende ij 
ale ſullen alg 
een ad hed — 
audcH ; 
la beras 
ceren als cen 

gefvact / ende jan n Gier zin’ zón’ ftanu ûci üchaudens À 5 Wat uit fit fulfen herz 
andert zijn. — 

tof iË/ neemt een end _Daa2 den tjd/ 

23 Maron Die alfek ſchendt; Paar nj Helt/ oa Op- sit de ſelbe / er. A En de uine A EE NO — — —— ee 0 | ven eũ fullen perluezen ! Nooit berandering te Weers 
— — Denn | ee We | mn Ee —— 

zen. Bij/ hie die d'eeuwen acht als uuren⸗ 
Zuit 

9 

| 



Pfalm ro2. 

niet ge⸗ eun⸗ 
digt eet. 

— 
16 Wimer mechten trouwe zaanen Zul- oo De fine 

deren uwer 

5 * knechten ſul⸗ 

fen altaok bij U woonen; Ga / beves Urine, 
faf Loo? uiu 
aenuefichte 

tigà ín hunn ftaat/ oop vin aanschijn / bebrrtigt loze 

met hun zaad / Ulmen naam ter ee PEEL 

5 —— — 

„Paar in — hen — 

aaf Gof ben 1 Beer / mijn ziel/ — — 
=Z Looft der 

D E_ GEB st Mm. | Pfalm 103. 

—BEERE met älle en Perhef — naam F Atie. sti: 
f zende al wat 

== binnen ín mn 

ig fijnen bene 
ligen name. 

nu — wat in mij 1 / Dem paer’! Laof/ Jr 8 Beoft ben 
Shine sidie 

en — ende en ver⸗ 

faaf/ mijn ziel/ Hen Hoorder der gebeden ; ; geet geene ban 

je — 

—— 
geneeſt. 

—— — — — —— —P — 

fuif vergreben; 5 Uu En Reut en 
9 6 lirf⸗ 



548 PS TA \ EL M ‘163. 
Pfalm 103. 

5 Die utn ie⸗ —— út geneest; T ; Die ban t verderf ben verloſt 
tan’ Kd 4 = 

on F mee gocbeertee ul teven Wit berfchoanen / att — 
renhent ende 
barmhertig⸗ 
heden. 

mont verſa⸗ 
ziet met het 
gocde: uwe 
jcugt Gere 
nfeulut alg 
eenes accents, 

— 
5 Die uwen 5 Woof pim / bie u EEE uiu — 

—— 
Tannen/ En t goede tat verzading Boet 
EEE 

— — arend jeund: De Heen doet vecht / 
ja pod 
1 — — 

ten/altenben is Beilin in zĳn rirhtem; Creft iemand 
genen Die on⸗ en 
— En ⸗ — — 

ike 

z Hy heeft 

— dan 9 nt Ee — —e 
— — — / Van mn Afrels: zaaû/ tot hun be Kinderen ge en raëls fijne das 

en Gaud ge gentenÈn /Z ene ĳn daen getoond/ en _ 

8 Barmher⸗ 
aah ende gez 
adigh ig be 
ES EERE 
tancâmocdigtj / 
ende groot 

ehett getergd Tanqmoebig en tuelbaabig : De 
di nn — — — 

—— — 

HeEEr ik groot van maedertierenheid. 
EEn —— — 

— — — Rn — ——— — — 
mm EE ne em —— —— 

Len ml 5 5 Dj zal zjn bolk niet cimdelaoë vat 
—— 



PS AL M 103. 349 
en Palm 103, 

A twiſten / noch 
zeunwviglich 
Eden toorn] 

are Gehouden. 

binen — — — nodit met zo Hn en boet 
ons niët nae - 

— Bente A te 
— naar onze zonden; 15 Doe staar — F re / Dae geïbt ons nie. 

— — nae onſe onge⸗ 

e — — — — — rechtigheden. 

——— — ES 

6 6 Yaa Zoo hoog zijn traan maag’ baken d’ aar⸗ — 
Ze an 

be wezen / Zoo groot ff ooft benz al — 
— — er —— 

Meldi DSE, 

| ien n/ gie Hem boeezen/ De OUR waar⸗ BEONE on 

| >f re Soo verre — meê Di hen wil gabeflaan u. an Eer bet en 
ee Kant Sueften: 

* EE PE ar faa verre doct 
weſt verwiderde ik ban ’t doſten / SQA bj onfe over: 

— — tredinge van 
— —— ons. 

| her e Heeft Dij/ om oi QE 13e. (Siel te troaften / ⸗ 
— 

— ang de IIen memgebaan. 
| PAD — 

13 Gelijck 
en heit ecn Daz 

z jb ontſernit 

Haanen An — — er rooſt ooit zijn ant Ce 

— — — — — tnt, den, be 

gemend’. _gonèn / 1/ Oan an Gsreië Beer ui op plee de gere 
— r s —— — en. hem weete 

ieher/ bie Dem eeft: D bit Weet — En Peret, 
en — — — — == mactkfel bat 

bans En —— zij te wachten Boestar 7 
P 7 van 

—— 
— 

——— 



Ker en kens Áo nde —— 

350 PSALM res 
Píalm 103. 

Se a mi tan moed — / hoe ſtlein wij j zjn van ſtrachten⸗ | 
sta u SS 

En dat wij ftaf / ban jannk af / zĳn geleeft. 1 
— — es 

is De dagen 8 eel 
oes menſchen / —— 
zijn als het 
aras; gelijck 

— n/ Welſierlijſt pponſtt/ maar — | 

een bloeme 
des beits / ale 
foo bloent hu. 

16 Als be if en teêr : Wanneer de wind zich over ’t 
wint daer ober 
gegaen ís/ fo = = 

Cesei ende „land laat hooren/ Oan knakt haar teel Le 
bare plaetje en 
Eentíe niet 
meet. 

rn — 
— ſchoonhzeid gaat berlaoren : Men kent 

en bindt haar ſtandplaats zl 
a 

mes — 

17 Mar 9 Jaar 'k DEER ER gunſt On 
de goedertic= — —— ——— — — 

renheut dee — 
BEELEN 
16 an eeu⸗ — — — — J⁊ 

ichcut de SES En ie E 
tuigtent ober — — n trouw ruſt zelfs op © 
de gene die hem #3 —— — 
borceſen / ende 
fijne gerech⸗ 
tighent aen 
—— 

en de troutmeloaë tuil ichenden / arch ban 3 
gene Die fn Wk 
berbont hous — — 
den / ende — 
aen fijne Ge — mm 
fen denchen — 

—— naar eifch van — 
—— IO — DEER heeft zich / a 
men ae ín ZE 5 ee 

Bevertia: / ene Koning / Een’ traa — delijn kor OM = uinchrijcke Ee 
ct ovet woomng; Zin Woningrijk — ove 

— 



Benet LM 103, <Ha4. 351 
Pfalm 103, 

ao Lovbet 
ben DEERE 

nú zúue (ene magten/ Óij — VR ern 
N= fijn fooet 

em dient met en © J En bac baar bannen 

En 1 Looft / looft den E 2 ft/ loof DEEn/ gj zijne at Kolt 
= zE ee 5 alie fijne benee 

fegerichaaren / Wier luft het ik op 3Ú a 
die fijn - welbe⸗ 

— — — — — Hagen doct, 
nen wenſt te ſtaaren. Dat dat hemel/ aat, i , 

en zee/ en ern / en ral, 5 / Pae ber men ———— 
DE Dr afie ene tiebe 
pof zjn’ fcepter ziet reneeren/” Pu zijnen Herl en ale, 
EEE eerſchappue: 
| en TBE den 
naam en Braas deugden eeren; En mĳj/ P vaas A— 
Je —— —— * 
— — —— — 

mijn ziel / loof u Hem baten al. 

| DEEGEN Ps A L M. Pfalm ro4. 
nn 

WN aalt op / mijn siel/ lauf H'Opper- JEE 
mijne ziele: 

| _majefteit; Wat zit Gj m nroat! mat ſpzeidt Ein Gel 
= —— * —— 

sl 

eer 
Aen — — ed ûn ijt 

| EC Geerljkbein / Gedurhte Gan, 18 al luie aieftere ere 
sg hlichbe 

—— 

— — ſtraalen! j, haart — — 
* 

— Cn 
— — — — — 
EEE 

al de Demelzaalen. Bet blinkend — —— 

Dekt Ml alg een Kleed: De bemel/ ù bien &° En Heet: 
— — — 

mie RTE — 
EK — — 

— KE en, ee 
DE 

* — — — 

aſs een gordijn n Verfizeedt / /_ En. uitjpant 
oor 



— — — 

de, P ze 4 LM —— 
Pſalm 104. 

hy vecht ben 
hemel uut alg 
een go2dijne. 

haoz baard ua — — 

3 Diefjne 2 Bij zoldert in De waatren uwen traan : 
opperfalen fole — nn — 
dert in * * — — 
t 1 ——— De woſſten, ſteedst gereede ap uw geboÂn/ 
nen — hj 8 — — — ee — — 

—J — j haar’ 1 — 
eren wints * zm 7 nr — | 

“dzaagen / Deritrek ten 4 Ll alf tat een” 3E 
en — — — — — — —— — — 

„Retuagen. Bij wandelt op de bieugien ban 

— min fuinù / /_Oien G'/ alg * t heelal / aan —— aan 

4 Wy maeckt _ uwen í bienft & berhindt. Een — 4 
fijne Engelen tens B | 
geeften : fijne * ST Seen 
diengers tat 
een vſammen⸗ maaut — — afgezauten; * Een hie 

de Ger. 
IE. > pe ee een en 

BEE — — 

mend Luur uu trauwe sn EN 

5 Op Beet 3 ENT \u tmanberkracht Beeft/ in — — | 
c actae ges — — ——— — — — — 

grot * ha⸗ ES nn | 
ve geonltege F Ui Ah ö 5 Arde Hi „_nenftand Des Glungen tibi / bees a 
menen en 

« I= = 7 J lek niee vane aft gegrond Wat in haar’ Rreits wait 
ſieſen. En — — | 

Ees —— 

wanitn maar — wijfen / 3 /_Zú zal/ daw j 
— ——*— 

met bea Be u 1 gebestint / naait Gestuijfen. — 
gront afg cen Et ZE 

Eee eten blijk ban fue magt berftrekt/ Was 
Ae pen £ —— — en | ü cit Cts & ERE RE — a 

gen. eertijds met de afgrond overdekt / Als met 
had EI NE DES —— 
— eed oi ——— 
—— — 
EEE — 

Sten — De hoante tan de galen Dield 



Pſalm 104. 

— — * 8 

47 De Gabhei | faalt © Èi — BDE sper 
; ; ben ft / fe, 

* arſte act 

Tucht : De torie zeef Verichzikt Daar ’t ien vans be 
— — — —— — ei, uiucg 

5: 

ſtert gerucht / Diaad haaſtig heen naar 't 
Ee 

perk / Daar aangeweezen. Det lon gebaart Eren on/de 
— Een — | 

— — — ter plaetje die 

“Ber Bergen / _opgereezen / u/ PDertoonde Pt Gi boo? en 

hadt. 

LLS 

Ed rik zjn hats ie JEE p/ En EE, 

plaats / Bie Gods hevel bepaalde. 

EEE — PAN ZE. 

9 Gu helt 
ecn pale gez 
— Ii} 
niet obergaen 

Zij ogerfchzijdt de vaſte — — 
Ein ern 

5 aerde niet: we⸗ 
— — — — — 

| ſtranden niet et: Zi siet ziet haar aut hao? der Gebechen. 

* —— ZEE haut ftand / — 

God gebiedt: 

10 Die de 
ſonteynen 

ne 
| zendt de faele honnen uit : — mandelen/_ tufichen be gee 

ze 

am Jen — — en en beripseien Zich & wijd 
El 



Pfalm 104. 

en It Dao? Beemden en balleien. 

grôyeme 6 Det nuttig bee èn ’t roofsieft bofchge- 
biette des 

| 
— — — iso = 7 mnd diert / Zelfs d'ezel/ die Haa woeſte wou 

2chender 
Haren Hoeft 
(mede), Den ztuiert / Die/ angetemd/ zich kreunt | 

aan juft noch Roo2den / Dindt laafenig aan À | 
EE | 

12 Bu defele 
ve woont het 
gebogeſte def ES 

fennie genome in 3m u fnetie alunt ®e biecken lant/ e 

—— tacke 

apftjat naar De lucht/ Of uit het laf | 

zijn fchette ftem laat haaren / Heeft Aan 
mk 8 ‘ 

RR 

haat’ zoom zin mooninnen berkuoren. | 
Ee | 

2 2— t RS Prbgnt 7 EE t As Gad / wiens hand d De Bergen 

——— — ſcheuſtt; Den doonen grond uit 
digt ban de Ei — — —— — 

vprucht uiuet EE tuerchen, zijnen hemel d2enkt 3 Den r regen geeft uit 

zijne hooge _zaalen / En bzuchthaarheid 
Bee 
EE Dal 
—— — —— ——— 

— | 

ns ne Doet zweeven in nm De dalen. Oan fchiet 
fe ee nn ie 

ende Det, Reuse Soag ’t Gee He teedze nrasfcheut uit: Cat 
to es o —— 
menſchen / ze ——— — — — 

se —wmenſchen dienſt u n ban ’* — 
Komen / —— 

— — —— — Ot 
—J — —— 

Kruid : Dan fruit het b2oodù/ nog — 
— ——— — — — Nemen nn 
eeen nnen — 

Den halm beflaaten/ Uit d aarde to — — 
002 



Pfalm ro4. 

haoz milben Daautu | begooten. 

wijn / die ’ 
— — ——— — herte des men⸗ 

PUURS IE ee GT 3 —— —  B PE 
t hart bereid / En dc En d’ al alie ik Die een’ qlans Geuge / boen 

t aenge⸗ 
Sſichte blincken 

van olie: ende 
et G2oot/ Dat 

tat geengd boog 55 Ende ben 

— — — —— ennen mnd 

== bet herte des 
menſchen 

op ’t aanfchjn ſpreidt / En 't lieflijk 
ES — — 
— — / Hat onze Kracht moet voeden: , freeckt. 

Dij- tuil ang Aut berkttuikken en — 

| — Ak God ulleen sen / t Die Daag zijn ftertte — — 

worden verſa⸗ 
digt / de ceder⸗ 
boomen van 

“Libanon / die — baett/ en —— EE — ——— 
— F * 

— kweeten EE ’t fommrig 

fudud / aan fchaduturike ftreeken. 

g Het vogeltje bindt fchuitplaats in hun — 
SEneſtelen: Des TEV —⸗ouevaers huus 

loo Én vormt zijn neſtj' uit zijn’ ver— nde Deriee Ee 2mt zij ftj_u se = koomen, 

18 De hoogt 
Bergen zijn 
de be — 

k _en klautert / — Ben top Des — * hem, 
EEEN — — ber⸗ 
ON —rpö En voor de mn. 

— — — 

tat be Fruin ber ergen op. De Doa Konijnen. 
ju 
— — 2* mn — — 

— — — ee 
Am — 

Sratg Baudt/ in Det 
ſchum 



Pfalm 104. 

2. Be ZE. A 

10 Du beeft 10 De gouden zon Weet / laar zij fchuil | 
de Manege 
maeckt tst zi 

ome keet moet gaan De twisten Her tmiëfelende — — —— — 

me en 
SS —— — 

zo Site AH haar — je tanden. Gij / Deer / * 
ichickt de Duijts + —— EEE — 
fteemfre / ende — — — — — 

—— hefchikt dor um geduchte mant De en macht / in ber 
boeien bes bet 5 — — —— — — —,— 

colue 

Wous wo unce —— jen Et wordt op aarde nacht) 
r ——— D“ ENE — —r 

_Pannerr 't gediert doo? woud en teld 

Mag an Diuaalen/ Om Dm boedel Ga bau? Dee 

hongrig neft te haalen. 
— men nn ee 

ven ——— — donſter boſch weergalnt — t 
bzlefihente EES ee MW 
ende on ace heeſch gefchzeeutu Van 1 leeutuentwelp en 
Ga * Toes — Ee 

_Îieren j jJangen angen ſeenw © / Die / heet 0 op vaaf/ 

in afnelemen Bae Baeien/ Red bzuilend’ / pis 

ame 

“ban Gob / ben geeber / zoeken : APaar 

op De Hamít — en Dageraad / Öp_ | 
En 

‘t zien Der zan in ’t luifterrijk — * 
Eer 

22 be fonne 
opgacnde 
matie ín fich Is 



PS Re) 5 À L M TO te 357 
Pfalm toa. 

Leert eit ban u Bun ne naar zin herhag- dech / cude 
neder 

Snn hare holen. 

| gen uilen / u/ Oaar EK Terzaad / zich Ù 
| _ baag ont aag berfchuiten. 

To RER 4 2 12 * 3 @e men— re Oan wordt De menſch door  rĳzend epe gncr (dan) 
— imt tet fijn 

| aagenticht / /._Getwekt gewenttt tot OE van en ae 

van flaaven. Doe fchaan / Ee groot. —— 
— — — — — zn uwe fuete- 
de ee. Een / Fel REE 

— — — — — — — — 

Pis Oppermaiefteit! Ji al uiu uiu wertt ge — 
wijsheid ge⸗ 

—mnmaceckt / het 
mn met t Wijf Beleid! Uu Suĳjsheid aerden ie 

Ie — 

Te —r 

En 
freek 5 apfettende m nemaoed? Ens AL té aarde 

Ge tijt ie if oe berbuid met uw uwe goeden. 

13 Danpeilize ZEE bege in haar’ cu 25 Deſe zee / 
Hie groot en⸗ 

Ees: : EEK ai = de Luijt kan 
— En en en DE — ruumte is; 

men fchoat Gen talloos tal ban ſchep⸗e  dact in ie % 
— — —— 
ee Lee gedierte / ende 

fien/ Flein en mroot/ Die in haar diept” bar, ner Ge” 
EE: En. Z gedieeten met 
2 —— = groote, 

ed 
at weemlend zich bergaêren. u. Bet ral 

Tes — — — — 
— — — — — 

bent tuin u Der rustelooze baaren n Wardt — 
vandelen de 

— ccheven / 

ſterre —— van n fchenen / jd a EN * 
39 

— — 
Et 5 — — — 

⸗ 



Pfalm ro4. 

Cende] be Wer 
biathaun / bien 
gu gefoemeert 
hebt / om daer 
inne te ſpelen. 

27 St alle 
wachten op u / 
dat gn [hen] 
hare ſphſe 
geeft te fij= 
net tijt. 

28 Geeft gu⸗ 
e hen/ ſy ver⸗ 
gaderenſe: 
doet gu uwe 
hant open / ſy 
worden met 
goet verſadigt. 

29 Verbergt 
gn uiu aen⸗ 
gefichte/ ſy 
iuo2ben hete 
fchricht : 
neemt EA has 
ren a 
en) ia * 
en / end 
keeren mee 
tot haren ftof. 

358 P SA L M ro4. 

zi: Daar ziuemt en duikt Het fchube 

big heir om ftrijb : Daar laat Bij zelf 

den Leviathan fpeelen/ Oen ſchi 

der zee in Deze Geeunde Deelen. 
& PAT ZR 

i4 Wat in de lucht / op daard/ in Tan 
— — 

/ t Wacht al op U/ die elk 

zĳn frĳze geeft : ’t Wacht al op U/ die 
— > 25 

alles — — munit alt 
— — 

aan Gunne nooddzuft denkt/ Dergaadzen 

_3ĳ den — dien Gij fchenkt / En 

koter SL MBoe ne need th aleen 

Elk am zijn’ tiĳjd/ in oberblarù gezenend. 
— 

15,Verbergt G'/ o Boa! uw glansrijſt 

aangezicht / Oan ſiddzen z9, op tmi 

fen Lan dat licht / Dat traaftrijk licht / 

waardoor zij licht berluerben. Neemt 

uiue hand huun” adem men/ 3 ikerben B 
Zij hd 



Pſalm zo4 

Zij worden fkaf/_ gelijk zij zijn netueeft. * 

— — 
Bezielt Bij hen dua? t zenden van uiu’ Bo Sat 

uut / fo wor⸗ 
, — — has 

Geeft / Dan ziet men Hen mer teeven ven) moe on 
5 Ei bernicutut her 

gelaet deg 
als te baoren; Oan wordt af daard Gerdricks. 

met nieuwen — herbooren. 

— — — — — 

31 De heer⸗ 
rieRBent Def 

— — BEEREN 
7 * 7 DEE 7 Dt in DCL 

teit Zij Gean gerarmd/ en duur’ in erutafgent: 
— de PEERS 

== berblijde ſich ee 

eeumigheid: Zij Alink’ afam/ en Henn’ in Due mere 
en 

näch paal nach periten: Dat zich De 

Deer herbljd’ im af zjn eren. Det Pet: 32 UE bu 
de aerde aen⸗ 

— —— ——— — fchoufut / A 

aarârĳjlk fchuot/ als Gad in nramfchap De beden 
EERE acnroctt/ fo 

roocken it. 

laakt > Wanneer zn hand de hooge 

ergen raakt/ Slaan zĳ terftond aa aan — 

ſidderen / aan ’t raakten / Aniwvendin 

Duo? Godt almant aanneftaaken. 

17 Ak zal/ zoolann it, t iebensiicht „3 DEeRE 

E Eten bet geniet / Bode moonendheid verheffen in mijnen Gode 

ZE 
mijn lien: Alk zal mijn’ Got met Infge- neo ben. 

zangen eeten / Cerwil ik nog op aarde 
| mag 



8 

J 

Piaiim 104. 

Mijne 
— —— 
ge ban hem / 
sal ſoere Zijn * 
ick jat vr in 
den PEERKE Sr 
verbſÿjden. 

den Gad — heils Ea En/ B 
— 

ap Dag/ aan Dem mijn pſalmen, wüden. 

Sor 18 De zondaar zal verdelgd zijn op Gads 
— der oer — 
erdaen wor⸗ —— —— 5 

aen cete _ Wenk. De boashei zal bermaan/ eer 't 
goddooſe en —f— — —— — 

ſullen niet 

ooft ben iemand dent’. Waak op / mijn ziel / 
DEEGEN 

steie: KDS Ik 

ohms if uien Schepper eeren 3 Gelaufù zĳ 
bis: —— — 

Gob! men laob’ den Geer der Geeren! 

Pfalm zos. — 
— 

Woet et nuft / fooft/ berheund/ den DEEL 
D CERE) n__n — — — 
racpt ſjnen — — — ee | 

maer ine _ Der Geeren! antibt zu’ naam/ em 
ander de bolrs £ * | 
ken, _tuilt Hem eerén 3 Doet zijne atarierij- 

Re daên Alam de balkeren Gerjtaan/ 
ZE — — 
En fpeeekt / met aandacht en Ontzan/ 

ne 
_ Dan zijne Wwandzen / dan aan dag, 

s Sinat ben) — / eik am ſtrijd/ met blijde gal—⸗ 
pralmiingt, 
Dem / ipaerchit EE 

“men; Zinat/ zingt den Doanjten vreug— 
de⸗ 



PSALM ros. 301 
== Pfalm ros 

Sntalmen: Dero n’ Reiinen  aendachtelick depſalmen; Beroemt u in zn bet En an 
== —— 

— —⸗ ee pe 
en : Dat die Hem — nut te faam inven naem 

En c 
3 

te d ⸗ Dun hart — tat zjn ee eer / En En bee — 

zirh verblijden in Den DEER. blijde fich. 

3 Dzaant naar den — en sine EE, GE 

ET < — — — 

* eden Soeltt anelijks zijn aangezicht : N Ei 
ten/ die ot 

denkt aan t geen Di Es — je een 
an À teeckenen / eu⸗ 

— de Der vordee⸗ 
Alen fijnes 

tb. 

wilt it zĳn — — 

ams 
fijnes knechts / 

munten bebt genoatin ; oe, Ainberen 
untverkorene. 

Gij Jakobs ſtindzen/ Hie de Deer Heeft 

15 Gi ball / uit Vatan gefgp2oaten / Gen ar 

Dat zooveel 

zi 7 Du ië be _uitberkaaren /, meldt zĳn eer. De ZERE 
— — Soie Gol: 

EER IE anse Goo/ bie baard Alom —— 

doo2 zjn gericht vervaart. 

Iep AsU-Z-Es 

Jaar eeutuig sn verba —— — 



—— — 

362 Ps AL M ro5. 
Pſalm 105. 

voors del Zijn woord EL altoos — RL 
ha ingeſtelt 
eeft tot in 
dunſent ges 
Nac cen ; 

g [Des ver- 
Du — nee Wiadam ’t Verband met Abraham / zjn eind / / heeft ge⸗ 

maeckt : ende 
ſjns eedts 
aen Sfaac. Bevestigt Hij Lan Find tat Kind. 
ro Welcken — 

bu oock geftelt — 

beeftact Ae G OU fuat Dj Aak Geeft geziwooren — 
infettinge ; 

Ko en eu Beeft Bj oak aan zjn’ uitberkaarkn’/ 
* 

Nan Jaſtob tat reen wet weſteld,/ 
— — 

Heit berzelù ; 

En aan ganfch Aárel toenezeit Cat 

zijn verbond ín reutuingeid, 

A RR Z Bij maki: … Ait zat De fchaanfte fan- 

geven Het lant 

ince bn „ben / % Zal Vanan Teepen in uüw hans 
ulieder erf⸗ 

* „den / ’t Welt ’t ſnoer ius erfdeel merz 

Ia Als ſu „zen zal.” Het vollſt was weinig in ge— 
weunige men⸗ 
fcben iu getale — 

Waren 5 ja ta{/ ‘t Verkeerde daar als Lbeeemdelina / 
wennigh / ens mh Alke 
be vreemde⸗ 
lingen daer fn. 

Caen ’t zulk een vunftrijk Maaza ontbing. 

13 Ende 3 Geleid doorz 's Weeren - albermanen / 
andelden w 

olen: be Pt in zát H —— 
: ban” F 7: 

bolck Dae _ju zj kan voſſt tot bolt vetoonen / 
rycke tot een 

aüder Wol. Ban t een naar 't ander citeren î 
ü 



B AEM FO8 ——— 

DTE 

Hij Buibe Bun nin nief JWaar 14 Pu en Het 
ne OE NE 

toe haer te on⸗ 

heeft zelfs f&_haziten / op Dien togt/ Om me 
— — SEE om barent 

Bunnenttuil / u / met ſtraf bezocht, wille / [feg- 
gende „} 

EZ ER: 
— — 

9 Güd fpeakt/ en deed den boften | mees — 15 En tafter 
—— mijne gefalf= 

de nict acu / 
ende en Doet 

Riet aan _ban? eenig leed of >> feet 

fehand’”” Di riep een” hanger inder fand: „6, Pu vee 
honger in ’t 

‚Dj teak bergramd ben ſtaf bef boaod?/ ae far den 
bꝛoots. 

En t voſt kwam in gebaar bes — 
— — — 

ö— —— — — — —— rn nn mn nn wan nn vn En. 

ro Wie fan Gods wijs beleid daoruron⸗ „27 PE fondt 
hoo? haer aen 
gefichte hes 
nen: Joſcytß 
fuiert Gers 
kocht tot cen 

gezonden; De Heoome Pofef/ rj in nave. 

benz Een man Smerd haag Hen Geen 

— — 

dengoe Cot ſiaaf herkocht in in : — 

ſtock / fijn pere 
— guam 
[in] de yſers. 

en 3 Eer tijt 
e/ dat fijn 

* — — 
— he cu — — toen boo affer oogen — 

vcooꝛloutert. 
— 

Zijn fuaozt in ’t lee vanticht fcheen/ 
Coen 



ed ad 

Sla PSALM 105. 
Pfalm ros. 

zo De Ifoe na/ am zán teên — TC oen bood de Tfaning/ am zjn reên 
ende dede Ie Ze 
rt: | 8 — rp r dS p pd Bowie de _ Oerbaasd/ hem ftralt be beijdeid aan : 

voſcken die nn — — 

liet hem los. 
Der nc Heer deed hem antilaan. 

ar En ſetted Kn | 3 * yette 12 Dj Areca “ban Jaraa in Handen 
heere ober fijn 

— Beſtier han huik en voed èn landen ; 
Beerfd 
over al fijn = ne —,s — 

— Diek hond hj vorſten naar zjn luit. 

Darften te 

——— Pan zjn verſtand en Deugd bewuſt 
ende fijne 
Oudtfte te ons A 
berinijfen. Deed wanfch Eruptent Opperbheer 

Ni d' dudſten luijtten naar zijn ieer. 

ii PAND Zil 

Oan 13 Oaarna toog Psraël/ nedzechen 
guam Sfraël — 
in Egupten / 
ende Hach, Daa2 noaddeuft/ tat behoud ban 't fe- 

wzcemdelingö 

weggncban en / Paar trjk Enppten : Hakoah 

TO Rvamn AE beeemdelinn in t fand ban 

semen Cham. Daar oraeid’ en bloeide zijn gez 
bede fijn Lolck === 
feer waſſen / 

de maeckte — — ſlarht/ En overtrof zjus bijands maut. 
Ban fijne tes En ee — — 

vendors O4 Oe Darten Der Ernptenaaren/ — 
ve haet heete 
om / gatje fijn sE 

volck hateden Die rertijds Aárel gunftin maren / 

Perkeerdben toen in Gittren Daar; — 
de 



… Pfalm z1o5. 

ad, batte met fijne 
Bnechten lis⸗ 
tiglick han⸗ 

Belden. 

15 Paar Bad zo zond u MPazes/ bie te 20 Mo linen 
eid, Lende] 

— — ny d haaren Dao: Dem met Vran af ur Pp echec 
mennen ad de. 

je Goerben Gong les 2 Su neten 
— det Ìj d Erdee (ner. 

fluit Dan teekenen en wondzen uit/ genees 
ef kerken in 

den fande 
Én toonden in Ernptenlanù De Ehams. 

EE or NN, 

—— — — — — — — 

“foort. Z Zij beide 

plaagen van zn ftrenge Gand. 
en —— en 

16 ’t — alles boo? zijn groot ver⸗ CLAN eet 
ende maechte 

et duyſter: ens 

Be ft en waren 
fijnen woorde 
niet wede 

Iſpannigh. 

_ Pan —— — 

Oie Geek. en bronu berkeerd” in tlneas — 
ie — — 

7 3 7 7 7 Du oo Ê Duz 

Den mt bifch deed ſterven ín bien Ul hiioed. rè wicden. 

A PA U ZE: 

en Gad ban _Afraël — 

vor⸗ 

hen. voort — En tn, 
men en Cen mantin r heir Han vorſchen⸗ [tot] in de viu⸗ 

— kame⸗ 
— ten harer Hoe 

Tamn/ 17 at bo Dooztzang tat in LR Ege wine. 

À 3 nings 

@alt Deed Go uit de WMaterftrons — POE en Haer Tant 



366 P SAL M 105. 
Pfalm 105. 

Senia ning hof, De luizen kwamen voort 
ram een bere — 

ongebieere: wit (tofs God fpeakt/ en een ontelize 

fantpale. — drom Wan ongedierte stent” alain. 

KS — 
intense 18 Wij zand / in plaats van vruchtbeen 
at hage 

— regen/ Zin’ hagel neêr/ die/ aller— 
lande. 

33 Ende hu wegen / APet een berflindend buur gez 
fioegh haren 
wijnſtock ene ge 
—— bij _paarù/ ®en frigfchen wünſtoſt ſſoeg ter 
yu beac 

Eer janepalen. _ aards Oen bjgeboam / met Fruin en 

_tak/ En al het vzuchtgebaamte hoak, 
— — 

54 Uut (paacfi innhaan en de Rever Flua- 
enne kle que se, De (uzi 4 ab bss —— 

mett ſprinck⸗ = 
he D 4 1 5 

Re Lene _ men/ Gelijk een talloos leger famen; 
at ſonder 

Mea  Derftanden/ wat Bet aardrijk maf; 

Deer Tant one — = hac ⸗ 

pen/jaaten Coen heeft God / alt de zwaarſte jtraf / 
* lanbouwe 

st Du bere Al beerfteiingen hunner Kracht/ Dun 
niacaù h oock 
* EE De > 5 
oren ín haet 3 fant fine -ercr rerſtgebooruen omgeh2aat. 

ftelingen aller 
haver krach⸗ 

cen. 
37 Ende bu 

botrdefe ut ME d . 2 2 S, 
—— ee den / Daar niemand ftruiteld’ in zijn — 
— NE 
amm 

mas niemant Met iluer en met qaud 
gie ſtrimckel⸗ ſche eden / = 5 

2 Sovvren °Aelaên/ Bijmoehig uit Enupten ar? À 
ar fe imttrocken / 

oo Gad deed zjn Walk met fuiëfe tre- 



fuant hate 
verſchrickinge 

— was op hen 
— gevallen. 

Daar t al daa? hei was overmand. 

TRE 

nn 
: 1 1 39 Bu bꝛeid⸗ 21 — bzeidd een wolk am zĳn so Pe bet 

— Uit tot cen 
re Beckfel / enbe 

vner omt DE 
nacht te ver⸗ 

— —,— lchten. 

De nachte ten licht’ een — — 

Zij haden / en hun Opperheer Zand AA Gaber 
— ko⸗ 

ftrakg een Heit van kwakttlen neer. eoa 
met hemelſch 

= — — A20Dt. 

222verden daagljſts begenadigd; Hent EEEN 
hat Glan > = et Û Ê 

Pet manna/ Bemelfch Braad / Gêrzar tomceren mne/ 
[die] gingen 

SE doog be bozce 

bigù. Gods hand bzant/ in dien basren Gm eier 

oa2h/ Wikieren uit een ſteenrots boozt: 

Bij dacht am t geen Dj aan zjn knecht / — Ki 
henligh woort: 

— «z5en Abraham 
ſijnen Anecht. 

43 Alſo boers 
de hu fijn bolck 

E unt met 20e 

Beeren AL — uit/ op Boog le: Dre 
2 Se, 5 SE met gejuuch. 

44 Ende br 
_ gaf hen de 

Bepdenen / fa 
B aad rontam Ba bun tot een ee — 

Q4 gen⸗ 



Pfalm ros. 

ven acbent bet 
oſckeren. 

45 dat 45 

fu lijns inſet⸗ 
titrgen onder⸗ 
hielden / ende 
fijne wetten 
bewaerden. 
Halelu⸗· Aah. 

Pſalm 106. 

Tak. 
ben BEES 
NE / kant hy 
is goet: want 
fijne goeder⸗ 
tierenhent ig 
ín der eeuwig⸗ 
heyt. 

2 Wie ſal be 
mogentheden 
des E⸗ 
ER unt⸗ 
ſpreſtend al 
fijncen lof berte 
kandigen 2 

3 Welgeluche 
ſaligh zijnfe/ 
bie het vecht 

„ onderhouden ; 
bie t'alter tijt 
gevechtigdegr 

4 Gedenckt 
mijner /o 

RE/ 
ae het weſbe⸗ 
Baat tot) 
uiu bolck / 

24 Die > munít heeft God zijn volſt bewee⸗ 

zen/ Opdat Het altook Dem zau beer 

zen 5 Zijn wet Getrachten/ en Louz- 

taan Valjtandin op zjn Wegen maan. 

Men roem' dan db’ Oppermajeftcit / 

Om zaaveel munt / in veutmindeid. 

Dor: OME P saw nm 

1 Halelu⸗ I 
Lovet 

l 

Geeft/ geeft Hem vroſijſt roem en eer / 

Wiens goedheid perken kent noch paar 

(èn. aMaar luie / Goe hoon bericht bj 

zj/ Wie an zjn maagendheên berhaar — 

— — 
len? Zijn’ laf berbeeiden naar waardij? 

a Welzalin eik / die t recht Getracht! 

Die tallen tĳd’ 

© De Heer! aat miĳj/ naar ’t Welbehagen 

zijn metten acht! 

Dit Gin ui Dol ſteeds hebt getoond / 
Ook 



Pfalm ro6. 

Befoeckt mn 
— Miet niu beul. 

gen / En met ui’ zegen zijn — 

la} 5 $ 8 —— — O De 3 Geef dat mijn aag Het goed' aanfchauw'/ s bet, 

er —— — Sei l er⸗ 

't Welk Gij / uit onbezweeſten trauu / Korenen; op 
EEE 

verblijde et 
de bljtſchap 
uiues voſcks: 
op dat ick mu 

Öndat it U mijn” ratäfteen naem/_cfven an 

Mu uitberftaarnen toe Sufit boenen; 

En deelend im uius voſtis genoegen / 

ij / met uiu erfdeel/ blij beroem'. 

Ein WA UIZE: 

6 Wy Gete 4 Wij belen — ap t Boauft mik An ve Ai 

rn De C 

“Baan: n ni Wij zĳn ‘han ’t heiſſpoor afge⸗ fan beboen 
rr ver eerdelick 

De nd == Bedacn/ Lan 

maan; Ga/ Wij en onze Gaadzen tevens/ — gun 
— aundeit. 

Derzuimend’ atie trouiu en plint / Ver— 

gtamben Gao/ ben Gon Hek Ietens/ 
— 

Die zaateel wondreen Hat verricht. 
ik EA Gaz 

ers in Egup⸗ 
in Car ptenland BE- ten en bebe 

niet gelett cp 
uive- wonde⸗ 

heiligt dao? zĳn — — / Ver: ten/ fn en zjn 
En — Duwver gocder⸗ 

tierenheden 
niet gedach⸗ 

5 nz ouders/ 

een AAN ‚de roote sce/ An plaaté gen tebers 
As gan 
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ganigbat ban Heeren vunſt te peijzen; Diek 
fchelfzce. 

deeinde hen een zwaarder wee. 

e D —1 tri pd 

— 6 Darch an zijns naams Swill’ / om zĳn 

Oos end 
B eg magt Ce toonen aan dat dwaas geflacht / 

hae ent Macchte, = mn — 
Gie On Schold Bij de zee / dat zuit moeſt d2oogén; 

ſchelfzee / fo 

benaderen: _ Dj Deed hen langs haar gronden gaan / 
waideien boo: 
de, af gronden | En toond’ aan v vijands Geir ’t Germa 

[door 

— woe⸗ 

— po gen Dat hun in nood had bijneftaan. 
— 

Baersfende 7 Oe waatren keerden i 
gan Be ant — — beg vpants, Daar paard en ruiter / vorſt en voſt 
wateren obers 

wederpatijs Cot één toe/ ín den bloet berfjmaorden. 
vers: niet één 
ban hen en 
bleef er ober. 

— oo 

woord 5 geloofden 3’ aan Gabi —— 

— —— — — — 
— —* 

in hun alit hi 

Coen Dad wanich Gárel juichens itaf: 

den: Coen zang ne af Stal — laf. 

ò PAUZE, 

13 Doch] fi 8 Maar zij bergaten 'é Heeren Werk ; 
bergaten hael 
fijne —— — 

nos Gs Ee ef EN J Ne eer Zj telden Gunnen Gad een perk; 
raet niet. 

otter bela Pit mien in & iet berust erben Gelu 1 em nie erusten; —— ij iden ín Hem 1 BEC 3 
woeſtijne / en⸗ 
de ſu —— 
un Godt Maar Durfden in De wildernis 5 

Zijn 



Pfalm 106. 

de wilder⸗ 
niſſe: 

9 Caen Heeft Bij hen met vleeſch gevoed; hi Es „aaf 
— — 

vberboed gende enne 
bent magere 

Een magerheid / die 3 uit Deed teeren. 

Zij Hoften Mazek ’t hoon bewind ten 
— — Et Wofe in ’t —— ® 
ES 
En ran t poiefterampt bel beenen Wi 

henligen des 
BEEREN. 

Benjden / Hou? Gunu’ waan verblind. 

ro Maar ’t aardrĳk opende zjn’ mand / 17 De aerde 
dede Haer op/ 

5 nn Dat ad ee 
5 — En athan/ ende 

Waarmeê 't ACbiramt balk verſſand ogerdeente de 
eg bergaberinge 

Abirams. 

En Dathan? ſnoode gloefkberwmantèn 3 
„ei il 

Ï P 8 End 
Een vuurgloed ſtak de tenten aan Dan nor Grande 

ondet hare 

 nodloaë rot/ aan alie Ranten /_ En eg end 
— de godt⸗ 
odoſe aen 

beed het door De vlam Germaan. Grant. 
* — 

19 Zu maeck⸗ 
ten cen Ralf 

== Doreh / enz 

(pat / Een Half bj Doret tat cen” nw god/ — 
== gegeten beelt. 

— — —X ed = * hal par len lac! 3 ot rm ms ar pu cr 3 —5 lar ard Var — ken 

— — — 20 Ende ín 

Een af/ bie — vet au Bet beld/ areen 

TETE — == vant ecncn oſſe 

en heelb/ o gruwel in Godi oogen | deonsee 
6 Werd 
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Werd toen aan Hem geijkt gefteid. 
Br AU ZEE: 

* ber⸗ he Spee — Dun hart vergat Den Opperdeer / 
hares Heu⸗ — TT —— el Weren. Puun” Dierbzen Deiland/ Hie meter 
gedaen hadde 
in Egupten: en 

Den rebbe Lan ù Enuptenaaren 3 Die 7] 

2 Wondets WANDEN, DEED t fand v wd ban Cams 
bevel ín bet 
fanté Chams: 

velie Die ich noeektijk maakt’ in t ruim Her 
ſchelfzee. —— — Ee 

haaren / Én Fara ’t febenslicht benam. 

3 Dief hu 13 13 Coen f bzeinde Gad hen met den Daad: 
fcribe/ dat hu⸗ en 
fe verdelgen 
foude/ ten 
tuare bat Mo⸗ 
fe/ fijn unt⸗ 
verkoren / Én 
de ſcheure 
boo? fijn acne 
geldpe ges - 
aen hadde, 

ont fire geinte 
mighent af te 
keeren / dat 
tue niet cn nief iet hj j Gaa/ met EEn fmeetten / 
berbo2f. ee 

aa Gun haa im be Geek geteld. 

4Stterr TA Zj Gebben t landewenſchte Tand 
EE enſch⸗ — — — ee 
iben Derfmaad uit frafbaar onverjtand/ En 
wooꝛrt niet. : — 

—— —— — —— 
niet gelooft aan é Deenen Woo 

pens Zij morden daaglts in hun tent 3 
ven tn B E : tenten : n ee 
tennne des dewijl ze naar zijn fem niet haarden — Dewil ze ne zjn ſt hao? De 



PSALM ro6. 873 
— Pfalm 100. 

Hhoe duidlijſt oaſt aan Dun be beſtend. en hoordenſe 

42: IE e 26 Died Bf 15 Diek oer der ù’ AI mautine / dat 1 Dj > Di ee 
en bant op 5 

J— — af fweerende, Die fmoaaden / in De moeiten. — bone 5 
— — — 

— ſoude m De 

_ nebderbeiten en berberbèn ; En ea ‘pat _ tueeftijne. 
27 Ende bat 

— hu haet zaet 
foude neder⸗ 

…, Hellen onder 
— / 

En ende haer ver⸗ 
de heidnen om doen stuerhen / Wan _ftronen foude 

— — de lans 
OEI, 

Dj hen / met al hun zaad/ Zou bj 
ö— — — — — — — — — — 

eit met gevloekt / han eik ke Gerfimaad. 

Atak UZ Ere 

16 Zij Hebben zich Loor 't vlöoekäl⸗ — 

— — aan 
al-jdco2/ taar / Deriein Hoog Paal dachtrene _ ênhe in ben 

Eben de offcte 
handen der 

fchaar / / Cat at Baalpearf bienft Gegee baden gene 
— ge Ende ſy 

— — ebb 
ben: Zij aten * afgoaë offevand’;  HeE Een 

tat toorn hete 

Dart TL ef ach ’t Faftt’ aan duiz zenden het fed dh dg dn 
— eene inbreuc⸗ 

Bode tuzaakt ontſtak in feiten Lzand. erder haer 
en 

17 Caen wererde Pinehas be fEraf/ Die/ „ns * 
— — bu * 

moebin / ’t recht bolboeninn gaf/ Ent beo ban 
eee EE — se, opgehou⸗ 

gerinaë Giaed langi baard been fEraamtn. Ee 
De — 

TN ne rn Tet an gee 

Die baan / ten zoen too? ’t ulft hai laag it ger 
* — — 0 

== geulwighent. 

— Deen De Dem ven ceutuig’ eer Belie 
@Q 7 MEI 



374 PSALM 106. 
© 
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Pfalm ro6. 

| — Die ſtand hield bij zijn — 

32 Si maeck⸗ 
ten [hem] oock 
feet toornigh 
aen Bet twiſt⸗ 
waler / ende ’t 
gingb Moſi 
gualick om 
harent wille. 
33 Want ſy 

berbitterden 
fijnen geeft: 
fo oat hu [wat] 
onbedachtes 
lick voort⸗ 
bracht met 
fijne lippen. 

34 Su en 
hebben Die 
voſcken niet 
berdelgt/ die 
de EERE 
Gen geſent 
hadde. 

35 Maer ft 
vermengden 
haer mict de 
Hendenen / 
ende leerden 
derſelber 
wercken / 
36 Ende ſy 

dienden hare 
afgoden 5 en⸗ 
de fu werden 
hen tot eenen 
rick. 

37 Daeren⸗ 
Guten Hebben 
fn Gare fonen 
cude hare 
dachteren den 
dunbeſlen ops 
geoffert. 
38 Ende fn 

hebben one 
ſchuldigh 
bloet vergo⸗ 
ten / het blaet 
harer ſonen / 
ende harer 
dochteren / die 

18 Zij tergben/ twistend / Gou pee 

naê/ Bij ’t tuandertuater APeriha/ -— 

Perbitterden den Knecht dek Deer 5 

Dj ſprat ín onbedachtzaamheid / Diek 

moeft hj ’t beuchthaar Tand onthees 

ren/ Den ganfchen Lolke toegezeid. 
— ——— 

— fpaarben bolken/ tot Gade 

haon/ Die Dj bevaalen had te daân 3 

Én/ aan der Heidnen ſtam berbanden / 

—Vrvieſen zj tot afnodsdienit/ En 

tuzachten/ daa2 nelijke zanden / Zifh 

zelu’ een’ útrift / op ’t onbaazsienit. 

Aen Zan Gen zelfs / daar drift bere 20 
EW — 7 7 — —— 

blind / Hun dierbaar ſtröoſt/ hoe teêr 

bemind Den duivelen ten offer Gene 

— — ——— — — ES en 

gen: Aen zaan hen/ trouwloos en ver— 

Wwaed / Op Pfanans bloekaltaaren plene 
gen 



Pfalm zo6 

fn den afge 
den Han Cas 

Snaan hebben 

or Die onnatuurlijk? offerand’/ Die _ —— 
dao? deſe 
Bf fd 

_ blaedfchu ulo Ì beant een fiet ap dj fanù: aen 
— geworden. 

— 
— — — — — 

PEDT EPE EREN Oe 

en — — 
Zij Werben onrein door Gun haabèn /_ 39 Ende fu 

ms — Shaer door has 

Dao? Boererij en Hail gedzag Zij — — 
en gehoe⸗ 

GL — — — ——reertd a 

durfden EK _Gaù Herfmaaben Mee beden. 2 

"40 Dies is 
de toorn des 

Sd EE — — * ee —— —ontſteken te⸗ Zijn alt / 3u erf / zjn hoogſt ver⸗  genfijn voren: 
ende hu Heeft 
eenen greottiuel 

hadt ac maalt era nu een r gruwel in zjn _ fh erfveen 

22 Dit Dit alles — Godet EE fugaakt : 

aanen : ——— g en: Hij gaf hen in in ber et Beiduen — 

—— — — <= det wete 

magt / Waarbaa? zúj/ zonder mededaas ters peet 
Sten over haer 

gen/ Au flaaffche Reetnen zón gezant. 

En AE 

23 23 Dun band Beeft Hen fuzeed Gers ie 
EEE Ti nk — 

— Zij lanen jammerlijk gebukt: Ef sin geene 
Ee dert geko den 
— onder Gare 

En f 1 fchaan d'Algoedheid / op bun fmere Dn peer 
EE 

ken pel pa * bitter⸗ / Dun r rampen bituĳlt Geeft mee —— 
haren raet / 

Tree Ende werden 
weerd / Zi zĳn u weer teſtens afgelvee= _upegereert 

ken) 
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— 

2 on⸗ 26 — 
boor are one Hen En boa? Gun zonden uitgeteerd. 

— — 

rj degere 24 mak Gab met hun begaan 
U 

berei) ent : 5 ee 
bac gela Di zin hunu' auuſt / hun traanen aan / 
007 

E d 1 
1 — x ij 

— En hunner haateren verwoedheid: Dij 
ren beften aen > — 

fn veetont/ dacht aan zjn geſtaafd berhand; En 
roubade hem / — 

bene fijner hab Vergun / naar af zĳn gordel / / 
goederen LE 
ueden. — 

— ———— 

oet a 25 Diek Diek Gebt G'/ — Gaù ! 
u gaet d ee 

en er vn ese. veer verligt / Self boo? Guns viüan & aan 
—— 

1 hadden — — — — 
— gezicht. Vering ont ook/ als onze Laa 
ait EE ZZ 
RE/ onfe — 

Soorl ende, Heens DO ons nan oberal verſpeit— 
unt eren 
nen Ren — Te TR 
wu den vame _ Genadig weêr hij een vergaadzen: Zon 
uiver heniig= — 

bent loven; SE — = me in 
— wad’ uiu naam en roem verbzeid. 
uwen lof. ne 

48 Gelovet 26 Graaf 5ĳ Greif mraote God! 
5u de BETE ET 

EE de Godt HES — — Ee 3 — —— 
Aita [ban “Pijn on bit Geilgenat 3 
ceutuighent ——— — 
ende tot in 

ceufuighent / 
ende al het 
En — 

men as = 

felu-al. Dát al tat ieeft Dem eeuwmig eer’! Xi 

huur TE E 

— — 

EET — 

zullen 1 tui zjn go goedheid banken. 

balk SCHE lmen/ . au an mijn lantten ! 

Auich / aarde / Taaf den Oppertter Ed 
° E 
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D E CVII. PESTEN _Pfalm zoz. 

r ooft den 
DEERE/ 

== goet: faut 
fijne gorder⸗ 
& tierenbeut ig 

== in der eculuige 
hen Deen 

Dit zen’ elit / die Em Vaar Beem 63 

EE DE — bk ee 
gan flaaffche t banden / Sn EDE is die 5u 

5 ban be hant 
en — — der wederpar⸗ 

gezet Wit @ meêrpartjders Ganden: Don Bere 
—— — — — — 

Ende die 2 Die Bij ban her uit bonden Dan Tt, ne 
— — — — —vden voerſameit 

TD et — — 

ooft” en tWegten breagt , En ban be dopen) eme 
eenen Ht efter „ 

ban ’t nooze 
zee / en °t naogben n Geleibe Hao? zjn — 

nf! 

maats Die op een aaflin pad / Ja 4 Reed 

— — dingeden / ín 
en en Cele ED 

waefte fu toilberniëfen /_ Omzluozben / en ber lijers 
zit re get 

PE — te IE EEL 

een ftad Cer wooning _maeften miffen. handen cn 

— 5 Sh waren 3 Dier taaliten zij aan t t flunen Dao? , SOU, 
— — — 

ee Ie 

: ENNE == Dock —— 

dorſt en hongersnood ;, Dun ziel Teen Aho 

baat: Darch toen zj in ’t gehen Cat cen on etn en — — — 6 
== de benacuwt⸗ —— Irrels Deen zich wendden Doeft_ hen BE 

Sit ere zĳn arm gered Uit t anaften en eienben. Ei — 
4 God 
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Ende hu 
fendbeie op 
eenen rechten — 

terne OP Et rechte pad/ En richtte hunne fch2e- 
fladt, ter wo⸗· )7 — — — 
ninge 5 

Safe oan oo2 den n_ aar een vewenſchte ſtäd. Laat 
fijne —— 

1 ed — EUPEN TT ETT 

ben) ende fje__3Ulten toog den Heer Zijn milde gunitz 
De steg 

v * 

be kind Be een bewizen / E n wondzen / Wem ter eer * 

4 Gad haat na tegenheden_ 

Daar ’t nanfche menſchdom pezen. 
SE 

5 Dewit Dj hen berzaatde/ Die 
be —— dent le beenie — —— 
ende deet boftten / en met goed Den hönger 
met goet bete 
vult Heeft, 

uit genade / WDervuld’ in 1 _oferhlacd 

ro Bie fn! — — —— — 

buurt 5 24 A — 
ende beter Paar zin Hie bitterheên Den dood 
vuwe De 

bost Perl, gaar oogen zagen/ Van ale ant be 
verdzuchinge 

* 

ENE frein; Oee Gab hun Geillicht baagen. _ 
Ee iP Arse ale 

rr Om bdatfe 
wederſpan⸗ 
nigh waren 

Sodes gebo van Den daad / gad / Omdat : zij Gad verga 

6 Ziú/ bie gebonden zaten An fchaduiu — 

— * Al⸗ — — 

orweerveien _ten/ Vervielen in dien naad. Caen 
On ZE 

pn haer ene werd hun Wwꝛeevlig Perneêrù i Dao? 
te a — 

— t Bere marken: Zi cigben zwarigheden; Zij fkruikeiden / Jä bun nedert Heeft: 
{n sijn gez 
ſtrimckelt / ene —— — — 
be Baer en (nag fmart Werd hulpeldos Tgclechen. 

[ geen helper. 
7 Darch / 
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7 Doch / riepen zin ù’ elfenden n Den en choc he 
in 

PEER votmoedig aan/ Hij deed Bun ang — 

— ften enden/ En Gen ’t gebaar ontmaan: ve engtten. 

Di hele ben uit ben naats Bij zaat hen „ P barts 
defe wit de 
dunſterniſſe / 

uit het Duifter Der fchadutw Lan Den Bie oe 
HE 

boobs Bi beat hun bant en Kluijter. banen. 

ont gulken eer betijen an '# Dee SE Kaj 

RER muut en mant/,Ën af zijn fuon- Udo ioe 
Se landers 

Been prüzen Pooz °t menfchelijk geſlacht. ‚_ terchen boos 
n 

=S der menfchen. 

j De Kon 16 Pi lak ’t/ ooz wien gereed De loo „26 toene Bp 

An — ve. 
Heen beuren weeſten; Oie ĳzren gren— El geen” 

— — EH en ín ſtuc⸗ 

gn — — 

9 Oe zatten obertreeden/ En krigen 7,De tee 
5 Zien wegh Gar 

hunne fEraf; Om bangerechtigheden / diner ene 
om DE 

—— — BEER 

Aat plaan op plaag hen af. Zij alg” „ber gaca 
grote han 

den zelfg ban Hzoob; Geen teste fpijzen be aten 
— — — tot aen De 

en er 
fmaakten / ECeriuĳl zj haft den dood — 

Met ſcheitt en vꝛeez — — 
D — — gs. oaf 

ende tor den ro Doch/ riepen 3'in d'ellenden Den BEERE im 
HEER 
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qe Bernaculute 
cue bie M1 
De den: Gete 
forte hyfe uut 
hare angften. 

o Dn fondt 
fi in maat u t/ 
ende heeldeſe 
ende vucktefe 
Hen bate ſun⸗ 

— 

ar Waetfe 
4002 Det 
HEERLE ſij⸗ 
ne goedertie⸗ 
renheut los 
— ende ſ⸗ 
ne wonder⸗ 
wercken Loo? 
de kinderen 
der menſchen. 

22 Ende date 
fe faf-offeren 
offecen / ende 
met gejunch 
ſhue wercken 
verteſſen. 

23 Die met 
fchepen ter 
zee afvaren / 
handel doende 
op geoote wa⸗ 
teren / 
24 Die fien 
oe werckhen 
des WE Ee 
ue l2/ ene 
be fijne won⸗ 
derwercken 
in de diepte. 

25 Als jn 
ſpreeckt / 
boet Dit C 

380 

Klaar bemerken / & En in de_ Diepe paên 

‚De 
hen 1350 dij Mekt/ met ſlſechta te fpaeeken / 

PS AL M 107. 
— — ⸗— 

HEER 0 aatmuebig a aan/ Dij deed hun au Aum — 
— — — 
— 

ſten enden / Én hen ’ 't nebaar ontgaan. 

Pij zand zjn Hrachtin twaorn / Wij deed 

‘hen bij zich fchuiten; Beaat hun genee 

zina vog7 — 3 uit hun uilen. | 

ir Laat zulen eer betmizen Wan “HEE 
EE 
“Er wunft en magt Eu al zijn won⸗ 

Deen peijfen Waor ’t menfchelĳk geffacht. 

*t Tofoffer Wad’ om ſtrijj Wem juichend 

opgedzaanen Cerwt zj jd en sid 
Pan al zu Werkt netvaagen. 

5. PA DZ 

nn R — — 

2ð / die de zee e bevaaren/ ete— 

gen / rk R bebzacht / Sien ap De m groote 

—— nn — — 

Baaren 
NE 

A4 — id 

Gods wij tuijsheih / gunſt en magt: ae ei EN, 
Ee TE TEK 

er: Deer EERENR Daar feeren 3 De daên 

—— gn — — — — — 

Yin nraate wagberwuerken, 

Een’ 



Pfalm 107. 

Een’ ſtoꝛmwind voor hun oan; Dan ee 

gofuen ain 

heeft het al/ ban ſteeſten De polben ’t Vvoooe verheſt. 
— — — 

jaan. | n t ſchip de 6u cp haaft omhoog. Pu ziet men tfchipde  26,Sn cijn 
mil / ſy dalen 

urht Dan Meêr ben afgrond naar Be afronden: 

beens Dun Hart geeft zucht om zucht/ enor 

Pun hfoed verſtüft. in d' aadzen. 

14 Zj bansfen/ twanglen/ hallen/ Ger 27 An dane 
— en cen 

Wk ren danken man; De tuĳshein ban , ene af hare 
—— — — — mibghenit. woerr 

verſlonden. 
bun allen/ hoe nroat/ Heztuĳjkt er ban. 5 

arch toen zĳ/ int nebe / Cat Párelf 28 Dac roer 
ZEER in 

Te U Ge Ak — de Genacutute 
VEER zich wendden /_ Beeft hen zijn hege — 

—— — — a 4 

nebe iafe 
arm merch Uit anuften en elienden. ut Date, nge 

— Dij det b kn ffaam Gebaaren ; % DE ee 

nufben : studen (Eh fil: Puri de Heeunds Ae hopo. 

de haaren Zin effen op Godt mit; Pu Bami 
5 om barfe ût 

tuijkt berflanenheih / Pa zoobeel anar Li 
— — Den harer 

egeerte ge⸗ 
me heeft. 

— e 
— boo? de 16 Laat zulen c eer Geluĳzen Nan’ TIE EERE fis 

EER 



382 PSALM ro7. 

ne goedertiee per nunjt en mant/ En al zijn vans heyt lagen 
enne Mijne ij: Stee ES — 

hen goor be Deen prözen Dao? ’t menſchelikt geſlacht; 
mean 
ment ö— — — — — 

Seen En/ dankbaar r/ bj ’taemeen Bad huun’ 
be gemeunte 

ge in me bee Gerloëfer noemen/ En bj ’& landé oer: 
ocite de 

Oudtſten khem ee — 
roemen. heen Zijn’ naam en deugden roemen. 

3.... 

eatende7 Pu feit God wwaterbeetten /.Caot har 
cu to oenen — — 

* — 
ne/ € ⸗ 

3 * 

eternet — sn Dozftig lans Herſchept in dorre ſteee⸗ 

— — — 
dp ait ken / Wiieren Daa2 zijn hand. ij ſtelt 

baer lant 
tot ſouten — — — —— — — 

e  een vbrzuchtbren ou20/ Cot woeſt en 
der gener die 

ace in oer“ Soute gronden, Én fraftze/ naar zĳn 

wooed / Die daar zijn Wetten fchanden. 

Hu ftelt 8 Er Bt en 

Sie 18 Oan maakt Dj weêr toeftjnen — 
tat —— ed — 

—— Seer rüſt ban vruchtbaar nat; Daar 
tot water⸗ 

tochten. 

—ſand/ dat eerſt maeft wijnen / Ru 

„35 Gre Do heek bj beelt hevat/ En hongerigen 
gerige aldaet = 

boonen de oebt/ Die nu He tweeld’ aanfchau 
eene ftadt ter 

— wen / Yaa dat zij Daar / met fpaed/ 

Een ſtad ter Sooning bauwen. 
io Daar 



PSALM 107. 383 
Pfalm 107. 

Te gee 7 Ende Gez 19 Paar ziet men Hen dan zaaien 5 ER — — — 
— — 

ingaard wordt geplant; Zij maagen _ vie mmomenbe 
ee c 

rijkljſt maaien De beuchten ban het iand : 

Daar Gaù zijn zegen geeft/ Enthuikber- st Ende bo 
- batfe fcer bere 

bult met kindzen ; En ’t bee/ dat ieder Hepar 
gee cn Lets 
mindert Dn 

heeft / Op ’t veld niet Doet bermindzen. nic. 

oo Jaar / uil dit bolk niet bukken 39 Daer na 
— EE beeminderene 

fe / cnde ko⸗ 

Doo? Bob/ t moodt raf herneêra; men onder) 
— — 

t Haakt tander Hoo Gerdenkken; Bet am 

adt han °t kwaad verteerd: Daar 40 Pu float 
berachtinge 

HE, out * 
4 barf, — TA 4 zncen; ende Hij i iſen flaat/ Op wien Bj Hemens nd 

in ° woeſte / 
E = . * Ess Daer geen 
taan Doet Daalen / En Die Dj tat een’ wegp en is. 

fmaaù Doet in het woeſte dwaalen. 

or Paar bie vu Huiploog Hermen/ Ard 

Perbeukt en bai mebeek/ Brenat druipen 
ecn hoogh 

— —Svertreck / en 

Goù/ Haa2 Leij ontfermen / Daalt in ree 
alg Rudden. 

een Haan vertrek. De beuchthaardeid 

: TT ende zijn bere 
Maar bijde maer 



384 PS AL Mimmo. 
Pfalm 107. 

EE =iuii heg Maar D'ondeund zwügt met fmartt. 

— — 

wijs? benee 22 Wie tjd is merkt’ Die dinnen/ En gecu’ 
u cie | ain- jr 

* rrd > - * Bir — * 
9 a 2 —* 2 * 

— verſtandig acht Vp ‘É Heeren han 
————— 

codertieren⸗ Ti es e= * 

Eenes Belimmen/ Yaa Lol ban gunjt alé magt. 
EERE. : = 

— 

Pfalm ze8. De CVIII. P sar Mm. Stem óo. 

epen t/ ijn hart/ u Gemelmajefteit! Aá 
auds. 

peel tot uw dienſt en lof Bereid: ’# Zal 

— fa ) ⸗ 

de pamin⸗ zingen baa2 Den Opperheer; Zal 
gent / oock 

Gij / 
mijne eere. 

3 Waeckt zart T j Artie Alf 7 
—— zachte harp/ gi ſchelle uit Waakt 
harpe: 1 a 

uden base op! Dat nietf uu Hlanken ffuit; 

pfalmen zingen tat ziju eer. 

% Zal in den dageraad ontiwaaken / 

En met gezang mijn’ God genaatien. 

temin 2 Ak zal/udDeer! un tonderdaën / 
de ulen / = en 

Othhti Wu’ roem Den balken doen Gerjtaan : 
pſalmſmgen 
onder de na⸗ 
tien. 
5 Want ulve 
goedertier er 

Dn Ee pe heemlen witgebeein ; Wu Waarheid 
hemelen : ende 
uiue waerhent 

bende male heeft nach waal nach werk / Waar 
ien. 

Want uwe vordertierenheid As tat 

ſtreeft tat aan Het Hoogfte zwerk. 
Pere 



P Sn AL M ‚1o8. 385 J Ek dee PS — — Pſalm 108. 

Berhef ’& Gemeld Éringen/ En „6 Derbeftu) 
—o Godt / beven 

— — — leer af daard uto grootheid zingen. ouer de gant 
ſche aerde. 

G> n 7 : —— TE * 7 z Op bat 3 Saa tod’ uw Dierbaar balk in't 5 bende 

end Bekijk ban rampipach en eltens. PE 
Nue rechters 

— hant / ende 

KE) Een Gi — gn boa? ui Gand berber ons. 

j — ei 8 Godt Heeft Gj het / tat anze Weeugd / baaafpeld / Ee 

Een En in uw heiligdom gemeld / Dat Si ff ick ban 
ꝛeugde op⸗ 

En nT — — — ick 
chem mij zün' Vorſt zou Heeten / En A — 

—, het bal Suc⸗ 

ik Det bal ban Sunuſtoth meeten. 
B Ac; ZiB. 

a | dz Silead is 4 G ue Gilead Lehaa2t aan mis 9, Sien 
ee nafse is mijne / _ 

RH Vaer in Manasje Deerfchappj: An He Goden 
ee mijne hoofts: 
ee Aude is mijn 

zie hen Eníelen boo? mijn kroon 3 Oaar HWergever: 
== 

t moedig Efraim mijn’ troan Door zĳn 

geductjte magt Gerfterkt; &n & {ubaak 
— SE —— — 

— — — — —— — 

wüijheid mebeterkt / Om wijnen 

„zetel haft te zetten / Daar weſ— 

neichikt en fchrantee fuetten. 
A 5 Ganſch 



Pfalm 108. 

Eder — Moab buigt zich ù Eer 
pat; op Edom 
ſal ick mijn 
schoe werpen: 
ager Palestina 
jat ick zum 
chen. 

neêr; Erkent mij voor zijn’ Opperheer; 

— ban zjn’ baogen traan geftazt / 

„_Derachtlijk mij ten waſchpot luozbt. 
——— 

Ak werp mijn’ fchaen » op Ebamé grand ie 

— Eduüm ’t melt mijn maat \ueêr- 
— EEC IDT ALES AR 

tand. it Imnch ofer u/ a Paleátijne ! 

en 
UR ikk in zenemzaal verſchüne. 

rien 6 Wie Geeft mij zooveel Heilt Hereid 
mu voeren in — me 

eene afte 
ftadt > wie fal 

tepden tact Wie if t/ Die mij ín j Cham leiùt 2 Wie Pa — ) 
ra Sult see boert mij in een Vafte ite flat: Ò Bon! 

niet zijn/ a 

Es berftasten Ee 
an 

ad 

Gabder> ende bie — verſtooten hadt; Gij / die met 
die niet unt en 

taogt/a Godt ‚) 
met „omfe Den — legerſchaar Cen ſtrjd' niet uitz 

“toont in ’t gebaar; @ Gat! fuiené gram —— 

— MEE lin deed — n/ Dient m gunſt 

13 Geeft — 
ang hulpe uut 7 
be Genaeututs ES — — — — 

bentr ant ziet/ Heb tach um balk uit zin herz — 
beul is nbele 
ett. TE Mane San rn Ta 

ea 



PSA L M ro8. rog. 387 
Pfalm 108. 

Paar alt Gods almagt ons geleidt / z El, Goot 

= Kioeche daden 

Pan Hoen twin Dem be Flnekijte baên / eten” 
É perpartijderg 

en KEELTEDEN. 
Zona Hat wij j duizenden berflaan ; é + Pant 

allen / die ie ond fuederitreeben / Zal Bj 

T bertrecben en Ben meehen. 

DeBERENe PS AT M. Stem o8. Pſalm 109, 
— — — 

— 

—— — God zog Waardig mijn gezangen! 637610 
den Opper⸗ 

7 — — — ——————— —ſuangmeeſte Swjg niet/ Taat mi mijn vecht erlangen: © — 
— 

nes ſo en 
=== fwijgt niet. 

Pe bonze / Die Hedeon durft uieenen / — be 
ek / 

— — — — — — ende de Mont 

Staat /, marg ban deund/ mij Bitter tez des bedzogs / 
sijn tegen Mi 

et apen gedaen / 

gen: Dj Beeft zijn’ mona wijd opgebaan/ — en 
ex — — — 

met een hale 
che tonge. 

Pi met een vaſſche tang Gerraën. 

== 
2 S'omringden mij met booze fuoogden / — 

den — 
eee mn omeingelt Die mú/ alf meiemen/ t Dart haozhonz- im ebi 

— — mu beſtreden 
ſonder oor⸗ 

den; Ak Mero op ’t alierfelft Geftreeben/ Fre 

Permukt / mifhandeldù tegen reden; 
mre ie 
lefde aenſe 

EE Dek han? mijn liefde haat hehaalù; Ak mj tegen: de 
5 == [fteets in) 

gebedt. 
5 Enôe fs 

hebben mu 
guaet Hoa2 3 Zi hebben Kluaat hoa? goed Gergal- goet opocient / 

Ä 2 den / 



358 PSALM, rog. 
Pfalm 109. — — ⸗ 

ende Deet boor Den / Waor liefde haat; mijn deugd 

ee en Es 
6 outen ä — Gij / Gad der Wuzaatt/ ſtraf 

godtlooſer 
over Hem / 
ende de ſatan 
ſtae aen fijnc 
rechterhant. 

Als hu gee 4 DE Hem ſchuldig in * gerichte; 
richtet wort / EN rn 
io gae ba feu nn En 

fab uné end ee — —— — — 
He geirn Werdeijf Gem Lan uu aannesichte ; 
tot ſonde. F 

— —— EE En Hagens bef Gem neêr; 
nigh zijn : ecn 

———— — “Teen ander neem _sjn ampt en eer. 
—— — 

9Datfijne 5 Laat zjne ze Hinderen / afk tueezen / Zijn 
a == 
terr wor 

en fijn ir KLAS afg mebutm/ Gufnlooë bzeezen ; 

End a aat Gier en mind kindzen zwerven; — bier en gid zijn Kindzen zwerven 
hiet ende Daer — 

omftwerden/, Steed Geedlen/ en de nooddrzuft derven/ 
ende [den 
nootdruft] unt nn DE 

— Die ’t huisgezin /geſmaad / gevloeftt/ 

ſoecken. —⸗ 

Wit zjn verwoeſte plaatfen zoekt. 

Dat d a ceft/ hoe Ì ano laa⸗ 
tebutt- enfreher 6 Ui UL ma t t bĳ 5 Í / 5 bi mn g k 

aenflae al NEA 

Onhe en gen Wart’ om zjn ſchulden aangeſla 
gen : 



Bas AAL Ms Tog. 389 
— Pſalm 109. 

gen: Dj zie De vrucht ban al zijn flan: be gren ar- 
== BEUL rooben. 

— —— ⸗ 2 Dat hy 

gen Ogo2 worſte bpeembelingen var vaas = niemant 
—E lueldadighent 

nn | OVEE HER 

Hen: at niemand hem in noad herl’ / / EE 

Of zijnen werzen gumſtig 3ú. genadiab zo. 
TAU Zr. 

— TG — Dat fijne 7 Laat Haan op kwaad zjn huis om —— 

ringen: Woei uit af zjn nattomelin name mode Erne 
gen 3 En à bat fr in t baigende ie geflachte , face. 

Elk Dunn’ verſtörven naam Gerachte: 
— — — — NAE 

Der Laadren mitbaan zeïfg Gerfchaff „4 De onse 
techtigbent 

— fijner vaderen 

Den Heere reden tat zin fra. u ben Dt 
ie — — liner 
8 8 Dat _nietg uit  Gabg gebachtenisfe De mozbe pi 

st Ee untgedeigt 

zanbe zijner moeder niche: d Laat it Die/ 

3/ GBebuue 15 Dare gee daa2 Gat hun taegerekend/ Geduu — fe se 

ben WEERE 
rin ftagn hao2 Hem meteen; © ms Dat Shee Hare de 

NE dachteniffe uut 
ban der acrbe. 

— — — — — 

Gad Haar oer ſtee zich hein’ / — 
— 

Bunnen naam ban Haarù berdeln’. 

9 Omdat 55 / tegen zn metmeeten J Li ae 
en heeft wel⸗ 

“== dadigheut te 
doen / maer 

Ä 3 En 



390 PS AL M rog 
Pfalm rog. 

eeft den elen⸗ 2 —— En den ellendigen en armen Ver 
nootdruftigen — 

e: HalgD/ jn plaatf ban zic cerbar⸗ 
flagenen ban 
heete / oM 

hem] te meu 3 Aa den berflagenen ban geeft 

A t tat Ee” maarbenaat geweeſt. 

tor Sr heeten hl — 
oee, zo Di Heeft Ben bloet op zich genaamen ; 

ne bemovernoe _ Laat Dan Bien bloet hem overkomen. 
me; ende gees 

—— beeft a heeit meen Tuit 5 gE 
boor en beeft, Dj Geeft geen’ tuft gehad tat zegen; 
fo zu die berer — 

en Diek und’ Hie nooit ban hem verſtree 

ze Endebuan geu; Maar dat de vloeft hem — el 
ben vloeck / 

Alec rbe En tat een aaltlig Kleed — 
dat die gae tot 
in het binnen⸗ 

van hen pie ir Laat fien TN am af zjn handelingen / 
ende à 4 

tie f d EE Er — — 
Baek Cat deinen ; 

Uik afie / rijkelijk gefchanken/ En | 

19 Di — 5 

geïn alg eet Doao2 de Heendzen ingedrzonſten: Wat 
ee aer= — 

mA hem die Liaek zijn Hekel neet / En 
— — ae EE ni 5 8 

ben fees alt een gordel aan hem kleev'. 

20 Dit 3 — — — 
* —— 12 Dit loan ſtrijg' elk / ban % Heeren 

mjn Mn ETT 
venbeene, Handen / Oie zoa vodloos mij aan durft 
ende der dener — — 
die quaet ſpre⸗ 

hen tegen me randen / En met zijn lastertong mij doo⸗ 
den: 



PSA L M rog. 391 JA, 
ese. Pfalm,109 

Ee 
ben: Maar Gĳj/ o Heer! o God Det — 

Ei — J maeckt 
t ma om goden! Dat uive hand mj Geil Le Geftell”; 5 uiued naeins 

fuiïle: dewole 
uwe gocdere 

Dae/ om uws naam wiſ aan mij wel. —— 

foft my, 

13 Wu unit if oraat/ zj ig heftenbig ; an — — 
EE, ne ee zuf⸗ 

—— — cigh enbé 
Verlos mij dan / ik ben ellendig, / Nood⸗ mijn heete iz 

ín t Ginnenfte 
Svan mn douze 

wondet. dzuftig / Rvoefn mijn kracht verbzooſten; 
En 

ftaaltens Ak aa gelift be 0 k be ſchadum Geen / — ee 
— cen fchabuifue / 

banner de zon melt naar GeneÊn. haer che: 
ee en: credꝛeven als 

14 Gelijſt een ſpringhaan /_amneùzeez — 

ven Bern ik nu hier ban da Daar, mijn 

— 4 “teben: aijn Fniën teiten mij te a: — 
kelen van 
vaſten / ende 
mijn vleeſch 
is gemagert / 

fa dat ‘er geen 

gen: ijn bleefch is mager / ef, _witger het aen en is. 

fch2aanen/, En 't afnematte tf te draa⸗ 

teerd / Zoo bat Get alie bet ontbeert. 

15 Gen ilt met Die ſmert Gelaaben/ 3 25 Boop ten 

en (nae als ín 

Pon gaan zó Loot met mij te fmaaden / Outen 
haer Hooft 

et mĳ/ al fchimpende/ te groeten: 
Ä 4 Zi 



3592 P SAL M rog 
Pfalm res. 

„26, etoe ol Zij fchudden t haofù / die mij ontmarz 
— bk Zr 

tie gacberr ten. O Heer! help mj/ die U bere 
tierenbent. — 

beid Maar uwe gaebertierendeit. 

mn — —— — ñ '0 — 

— 16 _Onbat 3 weeten en Gelden / n/ Dat 
bit uwe hant 
ig: —— ⸗ * — — — 

BEERE ue Hand mij j uil bebzjden ; — 
—* best. te Dan 5 — — 

Bij/ a Beer! min vecht doet gelden: — 
—— — — —sz 

eere Laat hen dan vlöeken, latren / fchel- 
maet fegent —— — 

haken, Beus APaar zegen Gij mi oa mijn 
maer datſe be⸗ 
fchaemt tors B — — — * 7 
idee Bak! Bij zt mijn erfdeel en mijn lat. 
mnecht bete 
blijde. 17 Befcjaam hunm raabflag tallen tbe; 

Dee IE EEE 

20 Wactmije Bes Oat fchande mijnen Ljand dekke ; 
ne tegenftan= 
deeg met — 

ichande Ber “Dat ſchaamte hem ten Bleed verſtreine; 
ben: gheen 

fe miet zE 7 E) 
fchaemtbent Dat 5ĳ _hem tat rcen’ mantel dien / 

mantel. 

Ee Leus 18 Ak 3a zal den Deer op t hoouſte prei— fi. 
met mijnen 4 

mont ſeer Taz Tat — 

— te Jk ken: ende fn 
% midden Lan 
eed! fat ich = = 

ben ln Sen: Want Dij zal sich vetuië erbarmen / 
in — vuftigen noot? Ee 
wert En ffaan ter cl Def armen ; 
fant ftaen: EE) ent 



Drek 1 M zog, IIO. 393 
— — Pfalm zog. 

auk Chem] te 
verloſſen van 
de gene die ſij⸗ 
ne zieſe ver⸗ 

Et tonnie tat zĳn i daadftraf lint. ao2declen. 

—— E ie de P Ss Á — M. Pſalm 110. 

zE 

D ug heeft De HEEE tat mijnen Deer —— 
ETE —— EERE 

mefpraatten: Zit op Den traan tert EE ei peen de 

— 
—echtehäan naaft mjs Cot ft De rvecterhants 

tot dat ich ube 

wi hija bang Get” Verhzaal 7 tek beter Ent „Mant uws jan Dj he er 2aa ten / — 
uwer voerrten. 

em redden uit het E nood on gericht/ Dan / Daar _ 
— — — — ⸗ — — — —ñ — 

o Wit Bian zal he Beer uw fcepter — Ar REE 

— — — —— uwer 

zenden / Den fcepter han win opper , heee ember 
[fegg ende „j 
Deerfch bt in % 

modgendheid / En _3ERHEN ; ; Beerfch t tat _ iben uiuer 
* yanden. 

— meereſd uterſt enden — Zaa ver de 

EE A —— — 

„3 Îlu balft zal op ui’ heirdag tot 3 mm vore 
fat feer geluid 

rr lioh abn op der 

Bet fteijben — Sewillig zĳn u/ ú in in beffig — 
—heylige ciera⸗ 

Rien: dit De 

Tir . ih d ſtrijgsſteraad; UM zal de —— — baecmosbee 

; 
—— ſa u de daeuw 

— — jeugt 

uwe jeund betiijben / GBelraoren uit sin. 
— — —— — 

den bProegen haneraad. 

* 
+ U heeft de Heen wien t nooſt berouwe, (weren) emoe 

Rd 5 nes nter beroumen 



394 P SAL: Mere 
Pfalm 110. 

en sit Pele gestwaaren: „„’R Dek U/ mijn hoift tot 
wigheyt / nae 

be o2deninge * * * 
vee⸗ „heil / min’ naam ten p2ĳj3’/ An mijnen 

REL raaù fet prieſterampt, beſchaoren / Dat 

„eeuwig Duurt naar Melchizedekts wijz, * 

—— De DEEL ſteeds uw rechter 
En eg 

oo AL Goni Band berzelien; Zijn moagendheiù met 
ren dage fijnes EHS — — 
Worns. —— man ——— 

U ten ſtrijde maan / En Kaningen / 

die tenen UW zich ftellen / Cen dane 

gn zĳn geimmigheid berjlaan. 

‚Spumteet 6 Di — naar ’t recht de woerſte hei— 

Bendenen / bu — En 5 = 

— nen richten/ Wet ken t veſd bezaaien 
Sen nia 

verft d = * * — — 

senendiet _Haa2 zjn Hands Zin frjobze hand zal 
Booft ig ober — 
een groot lant. 

ſtraks het hoofd doen ztuichten/ ’t Weêrz 

barſtig hoofd ban een zeer maatin „and. 

2 E i * 3 7 —* ⸗ PAR Ai A Ee ade 

en B * 7 Hij zal op Weg eens brinken uit De 
be beke drinc⸗ — — TEE 

(liet beat, beelken / Daar Dj gevaar/ nach fEcijd / 
om Hooge mn em + 

sr nach maeit” antsjet; ©aaram zal Di het 

hoofd naar boven teeken / Alet eer 

bekroond in t vodlijſt rijſtsgebied. 
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Se 
DEE CXI. Ps ÀL M. Stem — Palm 111. 

r Wafelu- 
lab. Aleph. 
Ack fal den 

== HEERE Ioe 
ben ban gente 

EEN — 5 eer, Beth. ín den 
Ee raet ende bere 

Iſt zal zijn’ naam um en — prꝛijzen: gaderinge der 
— —— oprechten. 

2 Dek Beeren werken zijn zeer EADE 5 s 2 Gimel, De 
— — 

wercken des 

TN ————— ot: 

Die ooit Haarin zjn” tuft genoot / Douz Deleth. fi 
ed ge⸗ 

— — — cſocht van alie 
die bet luſt in 
hebben. 

— —— — 3 He. Sijn 

—— SEZ boen 18 maje⸗ 

is enſtel majefteit Ls Nanbidtelijke Ù heer: En 
HE Vau. ende fije 

pe 5 —— Er — 
eſtae 

lükheid / En zijn —— —— NN TR 

— 
4 Zain. bĳ 

Heeft fijnen 
wonderen eert 

— gedachtenijje 

— DEERE iË 

2 genadioh ende 
Garmbertigp. 

— == 5 Teth. Du 
—7 gez 

die ie Wem vreezen/ En — zijnen haelen) here 

grooten naam ten — — — in ber eeukaige 

ann 

Bj zijns —— geſtadig. 

———— — — 
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Pfalm rat. P LRT TZ MEE 

6 te h. — Le pe tT Kaes Ie Dn =S * 

refe 4 Dj heeft de Kracht zijne Werke ve 
Ve — 
—— taand Van ’E volſt / waarbij Hij gunftrjk 
maccht: La- Wes - en 
med. hen gee — — — verbe de ech aant * î Fin WR. 2 et: — woont: Hij maf / ten hunnen nutt’ en 

⸗ 

— 

ö— — a — — 

voozdeel / Gum Herbe Han Bet Beihen- 
7 Mem. De 

wercken fijnet 
handen zijn 
waerheut ende 
oo2beel : Nun, 
afte fijne beve⸗ 
fen zijn ge⸗ 
troulue. 

SSamech. Sit 5 t Ak 
sijn onders 
fteunt boog als EEE nn — 
—— Het ſtaat op vecht en Waarheid pal/ 
Ain, ze gee 
daen in waer⸗ Te 
geut ende ops Als 
vechtighent, 
o Pe, Bu heeft 

fijnen Gofcfie 
verloſſinge gez 
fonden : Tfade, 
Gu Heeft fijn 
verbont ín 
eenwighent 
geboden; 
xoph. fijn na⸗ 
me is heyligh 
ende veeeſlick. 

ro Reſch. De 
zeefe De — 
— — = —— —— — 

l — 9— 4 5 gee luijsbene: Wijand Geeft op zhu metucht: Daar 
Schin. — 

— — 
doen / hebben — — —— —— —— — —* goet en ADEERENR Week zal altoos verzen thau. — — — rs ed 
beſtaet tot in 
der eeubvig⸗ 
Heut. 

— ——— — — ——— — — 

En altoof \uaarbein / recht en oordeel. 

ap onmeiitbee fteunpilaacen : Dj 

es 

uien Gabe Denk 
Oe 

“Benin der tuijkdeid ; 
— Zn 
Die Doet Hetrachten/ Heeft Gerftand: 
— nn a ne a 

Zijn naam hlĳft eeutwinljkk nepzeezen. — 
Dg 
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— — 

D E Coa PSA tT; "M. Pfalm 112. 

I — 
Ee sh Aleph 

Welgeluckſa⸗ 
— ligh is de man 

wezen.  Weizalin bĳ / bie Gon En bie ben DEE 
SE ber. begroe 

beeezen/ Én zĳn eboden Houdt in ———— 
— — — — SE nn * Ge Zin 

13 i zaet ſal genel⸗ aat Ê 5 Zijn aad zã mãgt u zijn ap zn Sin 

NG — — — — 

—— et ge⸗ 
aatte ; Zelfs baalt ap zjn naſtomelingen fachte ber. ope 

5 techten fal ge⸗ 
— ſegent worden. 

Een ſchat van han bierùze gemeningen. 
DES mama ee 

H 6 2 De rjkoom zal zijn Duië berzelien 5 eeen ijn 

| — — — gmde ofjchtom 
Bj Gale Een [ hj Gave teliens Zijn eme tine se 

ZF vechtighent 
S beſtaet ín eeu⸗ 

nisſen; Hem , tigpept. 
Zain. Den 

 oprechten 
gaet het licht 
op ín de Due 

— Lt; 
Pu ie 

zich —— — Waardig ETR Hoen / genaafon Jenne 
darmhertigh / 

maas ende recht⸗ 

en en vechtbaarhig. veerdind. 

tt 

deugd sene nimmer baucijten m 

5 Teth. Wel 
dien man die 
fich ontfeemt A 

TER dj a 
— ſchickt fijne 

— —ſaken met 

Hij fchittt naart — zijn huisbelangen: „CAE, 5e 
— kerlick ha en - 

Lats — — 

_Paait zal hj tanklen in zn gangen : — 
— — wanckelen. 

2 ä tveerdi Zijn naam/ beroemd mo dao? zjn zn kedzijz eerde verb ige 
gedachtenifie 
zijn. 

ren / Zal venit 

ven/ Zal eeutuin in gebachtnik hljven. 
| Ï 7 4. Been 
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— 4 Geen ſtwaad gerucht zal hem ontzetten; 
ga Be 

2cefen. Nun — — — — — — 
fijn herte Zijn Hart if vaſt in —HEEE wet— 
vaſte / betrou⸗ 
— den 

ten: Want hj Getrautwt op Godá penar 

8 Samech.  Pá Geerit 3 ie Sine ne He 5 Dj vzeeſt vooz fchhande / feed nac} 3 
erſte 

deeen  fchades Del anderfteund/ zal hij niettuij- — 

— EE 
arderpartuen ken / Cot hi zijn’ vijand zie bezwüßkten. 

apt VEE Dj ſtrodit ftech uit aan alle le züden / 
Du geeft ben im 

hootuftigen: En geeft hun milh/ die naabdzuft iben; 
Eee beſtaet in ceur HE — — 
in _ únrecht/ Goe dikkwerf ook geſchanden 
— (jk de 
oo OQO — — — * — — 

meere. Steunt eeutuin op ontuzikbee gronden ; 

— Baan en magt zal God gerhaa- — 

gen / En nimmer : zĳjnen ‘bat gedoogen. J 

10 Reſch. 6 De naddelaaze zal dit goede Pan em 
De gadtloafe K sE 5 O b 
ſal ’ fien / ende 

u fat hem 
rtoornen: 

Schin. hu fal zb 
—— 

— fijne da zn 5 

n — Be 
Thau. de 

a 

wenſch dee 
— 55 — ſal nijd D zal zine fmert termeeren; Vergeefs 

— — — — S enicht hij ben bal der boomen; Want 

nooit zat God dien wenſch doen komen, E 
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DP rek PS A L-mr Pfalm 113. 

G D/E RK DEEREN Fnecbten / / Tooft 1 Waieu- 

EE- ben Deer; Looft zijnen naam / ver⸗ We or 

EERE 
teit zijn eer, get. De naart Dek Beeren or eme 

lid z 

- — A — e⸗ 

zj gepeeezen; Zijn roem zij daag ’t Heelal gen ot — 
ee PE gheyt. 

— 
— — — — — — 

\erhgeid/ Pan nu mu tat in aff’ eeutuigdeid: 

— — — — — 
nn: 

aen foot” t —— — — 

o Pan baar de zon imt st often f ftraalt ER 3 Wan den 
opgang der 

Sſonne af/ tot 

Cut Haar 3'in testen nederdaalt/ Edam) ap be 
me des 

zie Deenen, noame lof erbetn Hence 
De HEE 

de Ain 
boven alïe 

Zin eerlijkheid Î hekend alom / Te Mrgn 
5 == meten íg rn } 

lan Goù/ die/ tat zijn eeutuin” eer) mi 

Zin’ troon neteft Geeft in “Ben u hemel? 

Oie/ daar Dj ’t weereldrond ge 6 Die ſeer 
— — ſeege ſiet; ín 

— —— — den Bemet / 

hiet / Wan zijnen hoogen 3e Eter gie cuir ober 

Oy ’t laag en nietin aardſch gewemeſ? 
4 Wie 
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Pfalm 113. 

7 Vie den 

geringen uut 
den ftof op: — * br neme Die armen opricht uit Het flĳk 
Beech et 
beoge)/  Moabbeuftigen/ ban elk berftaatdn / 

4 Wie is aan anzen Bod gelijk / 

Goednunitin opheft uit Get flaf? En 

8 Om tehoen hen /_berrijkt met eer en laf / Maat 

he bts. __weinfen plaatft en fucerplùgraaten & 

Die wan z Wi et ’ —— — Wie roemt niet 's Heeren wondee * 
doet woonen 

mee een uns -· traum / Die mildelht d'onwuchthee gefin / eene 
Blijbe moeder 

Deleu. veoutu/ Op Gaare Leê/ een blijde moe- 

Der Din tiet” en frisſche telgen maakt / 

En duf boor aller Welzijn waakt: 

aen look’ den grooten Albehoeder! 

Píalm 114. DE CRIZ Nn 

1 Doe —— aen IJsrael't Ennutifch rijtsgebied/ 

— 
—— En tvolt zaa beemd ban aatt en 
bat eert geene Ee nn 
etl Dader raal herliet/ Wert Auba Gob ter maa 
Suda tot fijn 
heuligdom : 
Arae fn fne ning: Wij wijdde zich dit volſt ten Heilig Ì 
beerfchappuc. eeen Ee — —————————— 

dan/ En ſtichtte daar den traan/ dien 

Dj Geklam/ NIE Als Givers Got er en honing, © 
2 Dit 
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Pfalm 114, 

2 Dit zag de zee met beevend oogen Lp lie 

Te > je 7 ETC — nie 2 

aan/ En blood te runs de _Geuifchente * le 

Det haan en Taag gebergt ſprong op — — 
xrammen: De 

vand Als t wallie bee/ bat dartelt op — —— 

heen de befben beeben. 7 | 

3 Wat was t/ no zee! dat u zoo a bug ede 
ee / dat 

gu vloodt? — ⸗ — 
EEE TE — ——— dan 

ten beed: En nij/ Gozdaan! Wat anaft/ bit 7 — 
en een —luaert& Keers 

det? — — — ⸗ — — 

at prangend ſeed Kon ut te ï — drin⸗ 

gen? Gij bergen/ en nú 1 af Geubels / | mat mee onteren, 
== lgonge. EN 

tucht Deet u met fchrift bus dus ſteigren naar — Deubel, als 
US 

de tucht / Uig fammeren / die (maingen —— 

Te VCE ee —— — — 

⸗ B 4 Beef aarbe/ beef Wan? '# Geeren aans Ear 
== aengefichte 

gesicht/ Pan: Takaùg Eoù/ d ERE ER HEE an eta 
ZE en 

Er n water⸗ 
been Han An eenen blaed/ den Heifteen bloet : ben 

— keyſteen ín 
==gene water⸗ 

EE — — —7 fonteyne. 
in een Geon/ Voor Isreſs matte benden. 

De 
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Pfalm 115. DE EXV. Ps 4E 

BELET ‚IN iet on / oa Beer! niet oné/ uw’ 
niet ons: 

B ju MTN 72 —— — 
vane geert naam afieen om uiu trouw en voeder 
— ne, uwer — 
goedertieren⸗ — — — 
Ben om ater tierenbeên/ AU’ eer en roem gegeeven. 
wiſſe. 

zacoue Waarom a Deer! zou t heidendom / met 
denen —— 

Deele fpot/ Oan zeggen: \uaar/ Waar ik toch 

nu hun Got / Bij hen zaa haag gertigben 

Sur o Pachtank if God Get boel ban onzen 

bem tebaest. _fafs Dij/ onze, Ba / Dj waant in ther 

3 Baertiedee _methaf/ En daet af 
afgoden zijn 
ier ende — — == 

—— naôn zijn van zilver en van goud; Slechts 
»s menfchen 
handen : 

zjn belagen. Dun af- 

menfchenwertt / ‘uaaraan/ zoa ſuood als 

ftout / Gods eer Wordt opgedzaanen. 

u 8 — … f — — F 

— 3 Zij hebben Wel een’ mond / dach die 

Ben hiet: Gebben oogen, niet fp2eekit 5 Wel oagen/ dach waaraan 
maer en fien 

niet. 

tuezicht ontheeekt / ‘t Licht kan hun 

O b⸗ . < J — —— niets ontdekken : Geen Klank / hoe 

Ben ent neue fchel/ dringt immer hun im ’t oo2: Aen 
matt 

zieden tiek: 

zett’ hun bej den besten tuierook boo? / 
‘t Van 
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tan bun geen reuk bertekken. 

4 Dun hand/ hoe fraai Gelverkt / erit/ taft —— 
— — / — 

en 3 

naait iet& aans Dun boet/ Goe twel bare voeren 
— Matt en gaen 

en Wiek EEN 

gevo2md/ fan nimmer waan/ Dun geven geen 
—— 

Feel geen Flanken weeven. Bun maar 8 Dat dieſe 
maken hen gee 

——— — ende 

Die Een Wa act bete 
toufut. 

Éer Deel’ in Bun v berachtijk lat {at 5 

ap hen fteunt / miáf’ nebens hen ’t ge⸗ 

not Pan 't duurgeichatte icten. 

PEAU ZE. 

9 Asraẽel / 
— an 
F den DELE 

Heers Dj ik Gun hulu/ Hun fterkt' en al U baee ee” Delpe 

léraël / hertroutw nj ou Den 

Bun eer/ Dun ſchild/ dat naait zal tij 
— — — — — — 

— — — — — — — — — — — — — — — e— 

ken. Vertrouw op God/ gij / Arons Ha to Gn buvg 
Aarons Lere 
— op den 

geflacht: bij if Bij is hun fchiiù / hun hulp / die * En 

— = hilt. 

hun züjn magt Zoo menigwerf beed bliften. 

6 Vertrouwt om God nj alle / Die — — 
HE geeeft / 

Bem eelt; Dj ik altoos hun chil / En er? 
EE: hu ig hae 

Bun Hulp neweet: De Beer Mak ont bate Kl 
EE iß —— 

gebachtim. Zin zemen blijft gerae Kord oe 
ver⸗ 
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Pfalm 115. 

fegenen Ds, verſpreid; — huik is Die ooſt toe⸗ 

nen. 

ze nlet 7 Ëlk/ bie Dem beeft / hae Fiein hj 
EELE en 

besef) be 3 of nraat / — — van dat Geil / die 
de groote. 2 

EEE fueibaên / Beelgenaat: Wij zal ze gron 
a den — 

Kn ober 

uien bete fer maaltën/ Én 3'u/ 300 mel al ’ 
ober ulieden / 
ende ober uive Kinderen, froaft/ dat zj bemint / ODat/ nehenk 

h aan Gabe tet berbindt/ An 

bubble maat doen fmaatten. | 
— 

15 Guten 8 © 8 O'algarde _Ban/ Die/ Ì Bua? zĳn graate 

De oefegent | 
bie ben Demel fracht / Oen hemel fchiep / Deez aarà aar 1 
onee” 

beeft. Geeft Laactgehzant/ Befchenkt u met 

16 Aengaen⸗ 3u zenbn. De Hemel ik zjn eigen- 
de Ben hemel / aa — 

de bemel BE E : = 

— bam / zĳn traan: Maar ’t menſchdom 
— heeft 

men⸗ — '—— erven 
Ken inder heeft De Leuchthaar’ aard ter fuaan / 
gege — — EEE EE 

— — 

Pan anzen Gaù berkreegen. 

17 De doode 9 9 An ’t ftille graf zinat niemand ’£ Dee 

DEELGE nie | 
——— RER laf: Het ziellaas VYf, gedompeid m 
nebergedaelt 

het ftaf / Kan Dem geen glorie geeben; 
Jaar 



Pfalm 115. 

18 — lun 
ſullen den 
BEERE lar 

is, ven / ban nu 
aen tot ín der 

iteit.  Loaft Gad / be baan ban ’t feten! 

eran oe GS en M. Stem 74e Pfalm 116. 

ES où Geb ik lief ; want Die getrauwe rk Hette 
lief / Mant de 
DEELE 

Heer Boat mine ftem/ mijn fmeektin- enim) mre 
Sſmeeckingen. 

gen / mijn klaagen; Dj neigt zjn doo2,/ 2 ziee bo 
ùote tot my: 

Te Died ick [hem] 
in mijne dagen 
fat aentoepen. 

deg doots hade 
— den mg ome 

Oaar D'angft ber Hell’ mij affen tvaaft genes erde, 
nd — 

en ; 
beed misfen; Ah tak benaaulud / ome Rd E vonbe Be 

7 — enbe — ⸗ 

ring Doo? deoeffenisſen; Maar riep U er ien 
— De ed 

den HEER dut aan in af mijn’ nood: BED aen / 
[feggende „J 

Oh DEE 
3 „Oh Heer! och wierd, mjn ziet HE Bene: 

o Ai fan nefneld in handen tan Den Dood; 3 De banden 

Idoor U rered!” Coen Hoorde God; 

Dj ik mijn liefde waardin: De Beer 5 Oc BET 
EE if gena- 
digh ende 

í 7 7 — rechtveer⸗ 
is groot / genadig en rechtvaardig La En siob: ende 

- ns oak —, onſe Godt is 
— — ontfermende. 

anze Gad ontfermt sich an ‘t gebed. 
| 4 ®' eene 

— — 
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ED 

TN 

Leer 4 O'eenvaudigen uil Gat — gaz 

— ne 
geteerrj doeg _ Deflaan: 'H Was uitgeteerd / maar Bj 
bu beeft my — — — — 
verloſt. 

Pſalm 116. 

a 24 Zeimeziee zag op Mi neder. Leer mine ziel / 
—— — — — — — — 

be Beene tat uwe rute meber : "Gij zt berlaft ; 
heeft aen u — — 
welgedaen. 

Bon Heeft u — —— 

BEERS 5 Gij hebt/ a Heer! in t boodljkit 
mijne 

ziele geredt * —— —⸗s — * 
ban ten boot/ tĳdmetweicht Mijn ziel gered / mijn traar 
van tranen / — EE 
cam nao: nen ‘uilen beoagen/ AJPijn’ boet ner 
9 AC a 

fuandelen voor = —— — — 
Ber, —— fchraanù; diek zal k/ Lao2 Gode aopen / 
e DL Es 

BER MRE 

landen bee” Steeùg wandelen in ’t bzalijk iebenéticht. 
PA UBE: 

ö— —— — — — — — — — — — — — 

ro Achhetle 6 Mi heb geloofd / dies ſprak it tot Godt 
gelooft/ daer⸗ 
om ſprack ick, 

Zeh ben fee per. Dar seer in haalk/ 
eeft. — — 

min tippen / ®aa2 drift berbaerd/ deez * 

c ee Harde taal outgſppen „Bj menfchen 

en Bee 7 Wat zal if zal ff / met Gad guniten aler 

Ge mabanen  faên/ Oien trouwen Deen Hoor zijn 
— EE 
3d a genaë Gergelben? 'k Zal/ bij den Dee p 

e ben beker * 
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bek heils/ zijn’ naam Et en A, 
Ee —— de den name 

des D 
HER acu 

roepen. 

— — ff baar — En 
oen DEEKE 

genoot / Nan Bem/ naar mijn gelofs in be tegen” 
ne woordig ent 

an al fijn 

ten/ eer bewijzen; Dem oi “anber af zĳn _ bolh. 

unftgenaot jen. ce loftijk ik 15 vou gunſtgenooten pzüzen. Ware ſtoſtlült ik er 

j bes BEE 
in Heeren van hun bont! Hie ite 

genooten. 

u jali * 5 9 Oh Heer! ik it Ben/ u ja ikt ben ELD, 
EE ick 

knecht / ick 
uw — — ben 

Gj flaaktet mine banden; Dief dae che een 
Z leek 

mijne 

_ ilt U U nefuillin’ Tt offeranden Wan Íaf en en banen fosgee 
= 17 Ack fal 

Bank / U wientin toegezegd. edn 

en —— Ee in kl 
ro Ak zal ui’ naam met Dankerken= des BEE- 

EEN acne 

— — — — — — — 

uu imnecht / Win’ dienſtmaagds zaan: 

tenië Derheffen/ U al — geloften Ie cn (a 
— en 

TTT AT En nu 
 Beenmen; %* Zailiefd’ en Íof baa2 inde tegen 

— —— eek 
n 

EE — Tk a EPEN ROCK —— 

U- ten offer mengen / An ’t Heilig- voi 
=d 2 

bam / Baar t holk bergaverd is. 

ir Qk zat met bzeugh im 't huik bek vw oben bef En — — hunſes beg 
BEEREN gaan/ Ò@m daar met lof utp’ PEREN: 

groo⸗ 
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t midd ——— 
5 — * graaten naam te danten: Jeruſalem,/ 

PE 
Fe gij hoort die — ſtlanſten. Eik heff 

met mij ben lof des DEELER a aan | 

Palm 117. De RAV IE Én Ss A-L M. 

ES 
etn ee — aof / oof den HEER / aö Tin 
le Bendenen : 
pat bem effe 
nat dam ; Bij Lalken / paft zĳn’ naam 

want fjne alam. Zijn goedheid ië in noad en daad / 
goedertieren⸗ — 
hent is gewel⸗ 

—— Pao? ons zijn volſt oneindig graat: 
heut Dd 

DEERER — — 
ieimdereeu- Zijn waarheid, wankelt nimmermeer; 
wighent. Ha⸗ EE ==! ° 

leſu⸗ Aah. - — — —— — OC — EE 

Zinnt at BatelujaB / zingt zijn eer. 

Pfalim 118. De CXVIIL PSAE Mm stem 60. 

1 “ooft — aat ieder ’é DEereEn goedheid loo⸗ 
BEELEN 
want hu ís en 

— — ten / Want goed ik dà Oppermajelteit : 7 

— Ss ES 
in cr Pp eN, 

boigbert. Zij nu goedheid gaat Het al te Ù boten ; 

TEST a 
— — — 

— — — 

he B 
en 

Zijn _ goedheid Duurt in eeuwigheid. 
gee — EEn Enne ennen 
ee 

Ee 

Out A Taat Isrel nu Gods goedheid faaben / — 

in Der gei En zeggen: roemt Gab — J— 
wighent is. — — 

— — — — 

* 
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Taa= 3 *— huns 
Aarons fegae 

ef bat fijne 
fp  Boedertierene 

bent in der 
Set heyt is, 

E, Fk de gene 
Die den WEL 

nu fenaen / Dat 
fijne gacderz 

Es tierenbept in 
— — — — — der — 

bet is 

nu zengen: roemt Gob 1 majefteit 5 

TRR Unt de hee 
naeuluthent 
hebbe ich gen 

je 
— — 

BEERE En rien beu DEER aotmoedin AA 3 — 
Gn 

— — beeft mj Gere 
De Heer Verhoogde mh in *tlGben/ Hoort lie, 

ZEE 
=É runmte. 

5 6 De DEE En, heet mij in de ruimte te naan — — — 
— — F niet 

zal niet toeezen; De — 
Smenſch he doen > 

Heer ik bj mĳj/ ’R3 

DEE zal mij getrautn behaên; Daar 

God min fchila en hulp Wit tmeezen/ 

Wat zal een nietin menſch mij Boen 2 
Ke KAA ZE. 

7 De WEE: 
… WE ig bu my 

ie, De gene 
Die mn hels 
at daerom 
af ick [mijnen 

ie zal 



nde. 

Pfalm 118. 

luft} fien aen 
de gene die my 
gaten, 
3 %t As Bet 7 77 — 
euſt aan mijne zien. t AE he 

RE toevlucht 
te nemen / dan —— — — 

pienmee  ter/ alá weem redding wenfchen / Ce 
trouwen. 

— tat des DEEEER „magt / Oan 

gs betet 

tat ben EE⸗ Hat men aait besten an menfchen / 
RE toevlucht 
te nemer / dan 

ov Pmnt  Of zelf kan prinfen, hulp bertacht’. 

oever 5 Coen ik De Heidnen aan zag tuit 
denen hadden 
ed en * * 

is in den na⸗ 3 iß ín z vem fen/ Heb it in ’# DEEKER Éracht ne 
WEN/ dat —— 
ickſe Berhane ZS 

ftreên 53 tuen hebbe, eên: Tk hieum 3 in ’& EERER 

5 naam aan flufiken/ Vertrautwend’ op 

Stare dien naam atleen. Ak Fon nach voorz 
aen MI oM: — 

ringt/ ja fit = — 

Gan ME js UAC rugwaarde Heeren / Omrinnù / 
fn den vane 

REE ja ganfch omringd tet doods Ak flaen 
ickſe verfau Se 
en hebbe. — 

ra Sit Gate — Zj j_habben_ mj omringd als — 
den mu om⸗ 
ringt als bu⸗ zn — 

ende — zĳn ale booznenguur bergaan : 
— — 

fs inden — AMont — Á Berken Fracht f — 
des BEE: —— 

ricdat — 

ete EC ftrjen; In HeekeEn naam Den md 
— — 
4 
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berflaan. Gúj hadt m'/o band! Hard „is Sp heee 
geftooten | tat 

geftoaten / Cat balleng toe mij onbe 
EEEDEERE 

deukit: De Beer hetwaart zijn — — SE 

_noaten; De Beer Heeft seit mij uitgerukt. 

7 De HEER if mij tat hulp en fterkte; WE 
FK Ce. — —— — 

pfalm: Kant ík mijn lied mijn 2 — Dj ik mij /_ mn —— Mt mt 

Dief laaf it Hem mijn teben tang. Men 15 anderen 
ten Dee recht⸗ 
veerdigen is 

haat Der, Geoomen tent weergamen bes „one 

Dan hulp en Heil/ ont aannebzant: Daar — 
EE: 

ZEER boet 
— men blij/ j/ met banklpe pfalmen: : Brachtige dae 

Gods rechtehand boet groote racht. 
OE ERA ZE. 

— — fterke — Daet get sn 
—— —— — de ze en — ——— — ET — GE d daa? haar daen De weereſd Heeten; oudt rale be 

Dei. 
Y 

ke — haar : Eracht Gods balk in ſtand. En Ee geent 

— maer leben : 

EEE 

e —— en deë HEERE — 
So Waar 
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ende ich ſal be Maardooe tij zooverſ heiſs verwerven? 
wercken des 
VEERCN HZ 
vertellen. Elit / tat zĳn eer r / doen madeflaan. 

a mm mn 

3D EE: — FF — ed ” jz 

B DEE 9 De _ 0 EEr wou mij wel härd faátij 

Ee 
benee nm — Den/ Jaar ſtortte mij niet in Hen 
tet doot niet 

obergegeben. 

dood; 

Perzachtte gaderlijkt mijn mijn ljben/ En red⸗ 

ro Doet me de mij uit allen nand, Ontfluit / ontfluit / 
be poorten Der 
gevechtighent — 

Whe Ee “boor mine fcheeben/ De poorten her qe 

U 
—— rechtighei s Oaao2 deze zal ik, binnen 

“treeden/ En faaben #DEerER majefteit. 

„2, Dits te IO > Dit i/ dit ik De poort Dek HEEREN; 
dor 

BEELEN 
daa? delvelche 
de rechtveer⸗ 
dige ſüllſen inz 
gaen. 

jd: rechthaardig boft boaa2 Daar zal 

— Om. _Gunnen Gob ootmaetig ig 
—— — an, —— — 
EE EN SEEN GT OR 

SE teeren / Dan? t ſmaaken — zalig⸗ 

—— 

9 

21 ck fal z ER alu heên. Ak zal wiu’ uiu’ naam en — F 

Ee dn nd 
ot Bel; zen; Óú belt TE Gi zt min’ A 
heul geweeſt — — — En ° 

zijt. 

22 De fteen/ & ———— —— 

— — — tempera. 3 
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mits verworven 
Gadben / is tot 
ecn hooft bes 
— gelua2e 

wers Verachtlijſt was gen _Flaaté ont⸗ 

zenD/ AÉ/ tot berhaazing der Befchau- — 

teré/ Dan Gat ten hooft Hek bef Goektd : BE ae 

fend. Dit tuerk if boos Godt alkermo- 2 Dii ven 

EEE _men/ Don? & Heeren hand alleen nee beëin ome 

ſchied Wet ik een ander in onz’ oogen; — 

— — — ee 
Wij zien het/ maar daorgronden 't niet, 4 

— — — — — — — — 

24 Wit ts be 
bag / [dien] 
de BEERTE 

Dien Aärelk Bad nebeilige heeft : Laat — 

— — Dé ‘betheit 
ont verheugd ban 30 antflagen / jan Den 

dt zĳn. 

25 Och _ 
GBEELE 
== geeft nu Bep $ 
— @ch BEE 

2 „EE/ geeft nù 
== boozfpert. 

I3 Gezegend 3ij De Iroote te Soninn/ — Geſegent 
bn bie daer 

; 5 Kolt — 

Die tat ong kamt in Beeren naam! PEERED: 
fun fegenen 
uifeden unt 

Wij zeegnen U uit ’$ DEERENR lage et Guns beg 
— — — EL E 

— ——— 
—— 

ning; Wij zegenen U al te faam, 4 De 
53 DEER 
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BEE Heer ik Got / door wien ———— 
die ong licht — —0 gegen peeſt: men Het beoljk licht / na hann gevaar: 
fceft-{o er] 
met touwen — — INE NIET ve rs 
—— Bindt d'offerdieren Dan met touwen hoo2nen bes 
altaerg, 

Cot aan de hoornen Lan t altaar. 

28 Gnsit 14 Gj zÚt mjn God/ U zal ik faoben / 
mijn Godt / 
daerom fat ick 

u verhoogen. 

mets gaat uu’ roem te boven; U 

S in eeutuinheid. Waat ie 5 Ed uijz ilk tat uh 

Uut = 

ï s 2 

nf ard der fHeeERENR goedheid tonen; Want 
renbent ís ín 
bet eeuwig⸗ 

| 
bene. “moet jé bÔnpermgefteit; Zin goed- 

goedheid buurt in eeuminheid. 

geit gaat Het af te boven; Zn 2 

Pfalm ug. D E CXRXEt P SA WML 

Aleph. - 

r Weïgelucke \ \ 
ſaligh zijn be > 
opcechten Gan == 

2 

elzalig zijn d'oprechten ban gez 
—— 

8 EEE 
* 

andel die, moed/ Die/ onge ongeteingd / dek Heert 
PEEN Eee 

wet t Betrachtens Die Rij op £fpoo? Der 

2 Welgeluch rabtbaucht ucbt manbien — SEEN die — J 
en — ES nn — — 

edge: Ui Dagen en bj nachten / — uil bez 
peinſt / 8 

Ee 
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peinft / en Dem / als thoogſte nurd — Dan [die] Hem ban 
gantfcher here » 

Ee foecâen : 

— Darte zaet met ingefgannen 1 Érachten, 
eee 

2 Die/ wark ban ’t t fluaaù / niet in de 3 Goch geen 
enrecht en 

REE : Nn — 

zande leeft, Maar zijnen gang teftiert J— 
EEEN =S kenen. 

— — —— — — — — — 

naar & BEELEN wetten. Gü/ groote —— 
———— — BR be 

EE — | det men 
bebeſen 

Sod bie ans beveſen neeft / Gij ei eijcht, di Je Gevaren 

Dat Wop uiu Maozd geftadin | ietten/ En en 

dat wang Gart/ aan uiuen tuil [herkieefd/ 

Seduurigijk op uive wegen — — 

— it uiven 5 OB tet 
mijne megen 

Ne rg 
Geeft! Jagt bie mj op mijn paên ten menen fe 

— beleren : 

ſeidsman freien! ’% Dielù gan ut wet/ 

e ick t es 
ae 

fchaauit’ mijn aangezicht bebeliken” : Pane BEU wannes 
— sn 

" — — —⸗uwre BELDEN, 

neer if ſteede ommerkend waar geleeft / 

J — — NIR Ht a HE3AE 
D 4 en 

ebt gebo⸗ 

“Ban, leefd’ ik onbebzeeid : Oan gan gee — ‚SD en four 

pv — 
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EES, VEE eN LEET. 
— — ——— — — 
— ET — —— — — 

Pfalm 119. — 
—J 
ned 
me En 

—— en t heilig oommerkt ſeer Van *t bieklooë 
gerechtighent 

| 

gele, hal recht / doo? uive hand Ede” ’k Zal 

giserme 5 Waarmede zat de jaugeling zijn, pad / 
lingh ſjn padt 4 

bere alls bn Door joelheÊn amſingeld/ rein bewaa⸗ 
[dat] houdt 
nae wiu luoo2t, 

ren 7 Gewis / als a bj bet houdt naat 't 

one oecte Deilig blad. N zoekt mijn Hart; mjn oog 
u met mijn gee 
heei herte/ en 
tact my Han 
uwe geboden 
niet af dlualen. 

bijft op U ftaaren : Laat mj tan ’tfpan2/ | 

in uw gehoûn vervat/ A2iet bimaalen / 

Peer; faat n mij niet bulplaaë vaaren. 

rr Sch hebbe 6 ’É 6% Het, in in mijn hart hart uiu. rede wege 
uiue reden ín 
mijn berte es — == 
enten oe hen — Opbat it mij magt wachten Haa? de 
u niet sara SZ 
cit foude 
12 DEERE! ZADEN: Bij zijt / ù Reen: gezegend; leer 

Bn sie gefee u N 
gen eet 1 S — —— ⸗ 
vive infetcin= yin” Tmecht Danz ’t RTT maa2d / gen 
gen, pek Oe —— 

—— —— —— EEN 

‘Belder lirht bebonben / En daa? uu’ Beet Ld 
hed a DE — — — —— 
En * * 
— — — — — 8 

al b'eifchen u tan ui recht 5 Zon toad 
wo. 

ES — — — — — en me 

uw eer naait kids boa? mij — 
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13 Ack hebbe 
met mijne lip⸗ 
en vertelt afz 

mond et Tuit Gerteld/ Den btn Weg reden 

andertueezen : Wit al den | chat ban *t_ 14 Ick ten 
— in 

—— en inden — en. 

8 Ak 3zal/ a Gan! Bepeinzen u fe et / „Ee Ie al 
oenen zeuke Gebelen 

: ——— — ⸗e — — 

In 't onderzoekt ban uw beveſen waa⸗ rde re 

Ken; Ceruĳl m mä 3 ziel op uiue 3 paden 

— — — —— — 

let. An uwm geboon zal zich mijn eelt 16 ch (al 
— ——— —t — — — — — — mn ſelven ver⸗ 

— — ee maken in ude 

bermaaken/ En / Daar ikt hulp hers mac en 
EE (al ick niet 

vergeten. 

wacht ap mijn gebed/ Wu heilig Moord 
— 

vergeten/ nach verzalten. 

——— Gimel. 
— — 

9 Doe hj uu” Fnecht weſdaadigheid Fn — Daer tel 

Becher Taat) 
ick iebe/ ende 

a Deer ! — ik — / uw EE tuoaat Dee 
Swar e. 

wãare Mehen — Oog — ni Onee 
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— 

bat th aen licht' / De neveſs op doe Uaren Dat 
— ban 

digd mijne ziel De wondzen zie en eer’ / Die 
meen — — — 

in wiu Wet alom zich openbaaren. 

deden ro Ak ben/ o Heer! een Woeemdting Bier 
lingh op der = - 
berberge ive _ Heneêns Taat uw’ gehoân ap tes mi 
geboden voor 
mu niet, 
ohne miet anthpeekten/ — mijne ziel/ an 
9 e 4 —— broken ban 

beelen tot ale 
ler tijt. 

ar Gu fecheldt $ 
be verbloeckte * 

bie ban uwe 
geboden af- dij / —— 300 ——— tan uit — En te 
dwalſen. 

2 emee dwaalen. Dat toch uw gunit mijn : 
an 

(maetijent e en⸗ 

ge/ antiek Han Imnaad bebrij/ Die op mijn Haaft 
zebbe uwe 
getungeniſſen — — — 

onderhouden. vberachtiüt neêr zau daalen:; Daar k U — 

mijn dienjt / naar uiu getuinnië / mij’ , Om | 
— — — — — 

23 [AlsJfelbe 12 
be Borſten fits HZ 

en 
— — 

te | 
menefpeoten Hetigt/ An t haag geftoelt op uiven — 

fmecht 

— 
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Fnecht webeeten/ Web ikt mijn’ meg naar 
Tee 

419 
— —— — Ee, 

Pſalm IIG. 

hebben : heeft 
‚ uiu knecht 
uwe inſettin⸗ 

egen betracht. 

uw geboon gericht / En die betracht met 

— — 

een oprecht geweeten: 

mijn raadsliën en mijn lichts '* Dek / 

met hermaak/ mijn’ tijd daarin gefleeten. 

Bel) A-TBE TH. 
— — 

13 Dae | leeft t min ziel aan 't t flot! Tail 

zie mijn’ nood; 

RP IEEE ETT Ee ae 

vaar uw woozrd herleven. 

uiu oon mijn’ weg en handel bioot: En 

telt een angft. mij immermeer deed 

beeben / Bj hebt 

booeté uw weldaên nroat — Se 

uto met mj onderrtichtinn neeben. 

14 Och! bat ik Klaar en enderfcheiden 

zan/ Woe ’k mj naar uw bevelen moet 

gedpaagen/ Uw wanden recht Getrach- 

ten dag aan Dan! Pu ziel Deuint men 

ban treurigheid U — s Mi! richt 

©Oaft waren zj 
— — — — — — — 

— 

mij 

24 Oock zijn 
uwe getunge⸗ 

— niſſe mijne 
vermaninge ] 

_ [ende] mijne 
Sraetsneden. 

Daleth. 

25 Muðjne 

zieie eeft 
Saen ’ ſtof: 

Derftel mĳj/ doe mj maeckt mp ice 
vendigh nac 
ul moot, 

26 Ack heb⸗ 
Be [u] mijnc 

Zegen bere 
telt / ende gu 
hebt nm bere 
hoort / deert 
mp ube inz 
—— 

— Geeft my 

n wegh 
— bebelen 
te verſtaen; 
op dat ik uwe 
wonderen bee 
tra chte. 

28 Mijne 
ziele ten 
ech ù 
——— 
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toer. Mij op / berander Luin welja, Wil naar 

ui wodred mj gunftig onderfchzaanen. 
Et > | 3 

29 Wendt 15 Weer Maa bedzon/ a Bod! ban mijn 
ban mu den — 
wegh der EE — 
betekent  Kemoed; Caat uw mena mij uwe Wet: 
(te ine act 
30% bee ten leeren: Ai Kiek den Weg Der maar- 
verkoren den 
megh der — — ne 

ite veeblen  DED boor mijn’ Vaet/ Om mij ban ’t 
Gehe ick my — 
voorgeſteſt. 

TE 

— —— — —F—— — met A 

pad her zanden af te Heeren: Uw rech 
enen —— 

ten/ bie zoo heilig zjn en goed / Steld’ 

it mij Maas bie fuil Îk needzig en 

zr Achfleve 16 Mijn Hart kleeft bajt aan twaardeid 
bat een uive — —⸗ 

Re) ub: Bet sal | * — en aan Deugd; Det zal op uiu getuige— 
mu niet. 

ad 
* 

— 

nieſen haapen: Beſchaam mij niet / ui 

& 

mj/ in U verheugd / Cat uwe bees / 

32 Ick fal 
ben wegh 
uwer geboden 
loopen / als gu 
mijn herte 
gertuijdet ult TSS 

He. 

3BEERE, 17 Creer 
— m — Iz Le 
erb uwer 
fnfettingen. 
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| — — —an met ende ick fat toe hetaaren; Geef mij herftand/ met ende ie AL 
— Eten eynde toe, 

gadljkt licht Heftraalb ; Dan zal mijn: OER stern len, 
Zde ich fal uwe 

== let Houden / 

Dau Buur ik ja ick falfe 
x onderhouden 
met gantfcher 

T herte. 

op uwe wetten ftaaren ; 3 

zal zich t hart met mine daaden p RATEN. — 
Se en — 

18 Doe mj op ’t pad f ban uiu geboden _ 35 Doet mp 
ZE — — Eef treden Dy het 

5 == padt uier gee 

treên; Schraag op — (non mi mijn wan⸗ Me 
Ih uſt. 

luft en Liefde heên. Ui! nein mun Hart 36 Pea 
Ì Í ĳ Ä Ĳ 5 mijn Beleen tot 

uwe getunge⸗ 
niſſen / ende 
niet tot gie⸗ 

righent. 

ö—— — — — — — — — 

Sie netuinenik alleen: Laat _gieigbeit — 

mi in haar ftrik niet hangen. 

19 Wend / mend mijn oon han d'ij Dijbel 37 Wendt 
mane odogen 

En af datſe geen 

heben afs baar Peder en 
pik heee 

— dooze VE we— 

uͤwe menen; Dat mij t Betreên dier pa om. 
eN 

8 Beveſti Den -boeund Herfchaff : Bebestin tach s° —— 
ge aen uiucn 

aan uiven Fnecht Den zenen/ Waartoe HRD 
Se Ee — — toegedaen is. 

is — tat uüwe Gbeeez geneegen. 
57 oo Weer 

mak <17 
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a w d 2 NE 3 2 
* — — 5 Weer van mij af de ſmanheid, die 

EE 
taai tete ft Weef; Wu rechten/ Deer/ zijn macd 
rechten zijn — 
goet. ee —— 

en 1 bz van hiefklien/ Daarom it bie 
nm als Beilin veeel: Zie 

zo Siet / ich geftaân als Beilin prees: Zie al. mijn 
geerte tot uiue — 

macht mm tee luft tat uu Gevel zich ſtretiuen Och! 
vendigh door 
uwe gereche 
cighent. dat er racht en teven im mij tee3’! Wil 

— —— —— 
Die door uw gerechtigheid verweltſten. 

Vau. 62 VAD 

ar Ende dat OI or Dat mij / Er Hees! uitw noedertieren- , my uiue goez | 
dertierenbe: … Eeü⸗— 
den overko⸗ 
menjobee- heid Coch oberftaam’/ mar uiu belof | 
EE: uw henl / ile onbe Ee — 
feaginge. …e tenigfen 35 Oan geef ilt aan mjn’ fmaader 

wat hebbe te 
antwoorden / 
tant ick ver⸗ 
trouve op uw 
tuoo2t. 

juift befcheiù 3 Dan zal bj au zjn’ fchimy 
TT —— — 

geen antwoord miëfen; Want ft bertrouin 
ES ES Ce Een ad edi Ke es ee — — — 

Ln eme — mn r 

au In ’E woord mj ĳ toenezein: Geen leen 
Ed — — 

zal 't aait uit mijn geheugen fuiëfchen. 
OS 

oo Ui! ruk Het woord der waarheid niet 
* 

ee en nnen ne en en 
OEE — —— — te — mm — — TT 

S, —— — mmm 

ien 

43 Ende en 
vrucht het SE een 

—— A — =S 

aerhent ban mijnen” mont te Zeer Pan mijnen mond ; ; il hoop op 
nict al te feet / EL — — 
want ick hope 
op uwe rech⸗ 
ten. 

ute rechten/ Waarin EE trautu gezag 
— enen, ES — BEER CE —— —— —— ment 

bebt voor um eer; Dan houd ik — — 

—— —r 
— — — 
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a Goad/ met al uw knechten/ Uw heilge 44 So fat 
— EEL ícht ulue wet 

ftectg ondere 
— houden / eeu 

wiglick ende 
altoos. 

meer en meer Daar eru⸗ wet; Dan zal í 

win en altoof Det Bart aan Hechten. 

23 Dan tuandel ik Lal moedt op rui 45 Ende ich 
fat wandelen 

„mer Gaan/ Omdat mju zocht em bariet une mdat min ziel gezocht gm datiku 
ES SZ hebte. 

ES Oock ſal 
voor Leo⸗ 

ningen ſpre⸗ 
ken — uwe 
getungeniſſen / 
ende ma niet 

fchaamen / — uw daen — flaaffch 

ontzan of Divaaze hzeez’ verheeſen. 

— — — — — — — — omme 

Ht Zal uw neboân / bie ik ERE enne ae 

— Ken in uitge gee 

bemin / Mün baant herma HEEE 

zielgenoenen achten; Ak reek reelien d bie mijn 

"allergraat ie groatft gewin; At RE orn en er naar/ A mine ane 
Eben opheffen 

en zal er Heil uit achten 3 Ak Gek ze ne 
ebbe / ende ick 
al uwe infet 

lief / en zat met Hart en zin/ AL 't zE tingen Der 

—— 7 Acad Ne Zain. 

9 Gedencht 
25 Berben aan ’t woord/ aefvenaken tot ze HE tons ot 
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Geproenh, Uu” Fmechbt/ Waarep zj Mm berwarhe — 
op het luc 

ting hebt memeeven : Dit ik mijn traait / 
— ge SST 
ne eert in Deut mij toegelegd; Dit teert mijn 
mj febendig — ⸗ 
gemaecſit. — — ee 

ziel 1 U a achter aa aan t te te Hlecben 3 AL t meen 

ulo 1 mand 2 aan mi Than toegezegd Gaf aan 

mijn | jn hart & tertroaftinn / mee geeft nu Teven. 

si De hoa 26 ’t 5 Dabaarhin valt heeft mij on ’t felft 
vaerdige hele 
Gen mt boven en 
mate feet Bee Gefpot 3 ’k Ben echter niet ban uwe Wet 
ſpott: [noch 
tans] en Gen 
ick ban uwe 
be nieege, gveweeken: ET dacht / oa PEER! aan 

eren. 
2 Ack hehe 

De ape), bun rampzalig lot/ En win gericht / ban — 
Se ie bog gg et Eu en 
beeenl Dt “mud af reedt gebieeiten ; Dae Host ban 
ende hebbe 
mit getvaoft. A nenat — 

53 Gzoate 27 > aar ik moet, sien/ Bare ſnoodaarts 
beroeringe — — * ——— — 

heeft nm er — ERE 
gn ran wie tuet  Derlaaten / heeft d beroering 
gobtlaofe/ bie ESS —— — — 

aten et mij bevbangen; Maar ban Bet recht/ dat 
54 Uwe inſet⸗ — 

tingen zijn mj — 

eed Gi heït i ingezet / Heb ik gemaakt mijn 
beeemdeling= En SEN s 

fchappen. Glide fofaerzannen 5 Au een 
— — ——— mn —⸗— EE en en 

— — — eis 

Deele niets die e beeugd beïet/ Wat nijpend 
iere 
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feeù daar mijn gemoed mont w; — 

8’ Deh/ Beer/ Def nachte AAN __ssbEELE/ 
— — ⸗ des nachts ben 

— ick mnves 

uwen naam gedacht; Wu luet bez Ies bachtiob gee 

* en — ine iet 
maard 3 uw deugden niet Gerneeten : _ Befuaer. 

7 56 Dat fg mt 
gefchict / om 
dat ick uive hee 

Te — — — velen bewaert 
—— En zaoeel tüds he ilt _ beate. 

Vat BHeil/ dien traaft hebt Bj mij 

“amet beengd gefleefen / Om ds / @m dat — 

uiu Geelen nam in acht En bie be- 
He 

‘fmaard’ in een oprecht RENEE: 

BETH. Cheth. 

29 De Peer ik mjn genoegzaam Deel/ Hor 
deel / ick helle 

== gefent dat ick 

mijn goed; Al lt hek gez gezegd: m̃ zal uiu — 

woord bewaarxren: k Den: En Febeen met ge eben 

ehfiefier gez 
— den van 

cil ganeige bete 

=S genadioh nac 
aan mij j maat —— Week ue naat — toeg 

ED twaard nenabin; af! Behaed/ Behord 

ui’ knecht / en red hem uit uit gere 
F —— GZ 59 Zick hebbe 

— wegen 
bedacht / ende 
hebbe mijne 
boeten gekeert 

tot ute getun⸗ 
- — 
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ST “tuigeniëfen/ En mij mij gehaalt di Die paben_ 
niet bertvaegt/ eN — 

te in te — F Waarin 1 mjn u ziel zich ni nimme te hiene 2: 

mer fan Gergikfen 5 EE Heh niet ber 
— — — — — — — — 

den. 

31 Een Een goden Tot TED mj te ten raaf 6r De — 
looſen hoopen 
hebben my be⸗ 
rooft: [noch- 
tans] En ela 
ick ulve lu 

—— Tel — metten | geiten; 

niet — — — — — 

et bns niet Gerpeeten; Eer middernacht t Geb 
— ien 

loer boor te lt ui Tof Hermeld ; Dan fla ikt op/ 0 
rechten uur HS — — — 
gerechtighent. — — 

met een blij r eweetgn Het recht / Dat 
— — 

—— — — 

ne 

Ot 

63 Ach ten 32 Ak En gen — hen een mede 
een gefelie al⸗ 

ler * — — en ,—w — — 
ſen / ende Dier 
bie uwe bebve⸗ — 
fen onderhou⸗ 
den. 

O 
— — — — 

emee 

- 
* emmen — 

— — — — — — — ñ 

gg —— delijſt bevel. O ri Boe tut wordt wiu uiu 
gan uwe goe⸗ — — — EEE 

leet mrutve_ maedheib ooft Gofpspezen! Gij Hoet op 
infettingen. Te en en en — — EE 

“aard aa aan u alle fchepflen wet: vel: Och! tn uier 
DET —— — 
SS nn — 

it in um wetten onderwergen! 
9. 

— —— 
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Oe ERE. Pfalm 119 

33 Gj hebt heel moedt bj uiven Fnecht gee Gs Er peor 
nn — cht goet 

uu moo E daan; Hem / naar uw u 2d/ / gered uit be Ere) 

H : mil aBeert Een 66 Geern _alzjn noaden; Leer mj/ 0 HEER! een zen do mp 
in ende we⸗ 

moeden zin verſtgaam/ En metenfchap/ — kale Ik ebde 

Eben uri 
Ber dluaazen waan ontbloaden: Wijk 

Bj mij zelf ben weg der tuaarbeit aan/ 

Paarbien ilt heb netaofd aan utu pehaden. 

34 ’k Sioen / eer ilk tierd enke) et | 

het Diuaalfpao2 in; APaar nu/ ger et rede 
e HRE U 

— — woozt. 
feerù/ houd iſt uw woord en wegen. 

Wat zijt Bj goed! Wat fchenkt uw es sit 
d et 

—— — 
7 , 7 — Mt u in Ê dd 

menfchenmin Yan ieder/ die UW woreft/ tingen. : 

af milben zemen! Leer mij uin wer in 

haaren vechten zin En maat mijn 

hart tot uu geboân genezgen. 
RORE TER … 

NEETER > DEERD LCR, DE ® 
EENES 

69 De hoors 
aerd b⸗ 

t Paogmaedin halft dicht teugené tez ben lenee 
— Ee gez 
ftoffeer 

gen mij s 5 5 Doch ik Gevaar han harten — 

— belen van 
ee 

uit bevelen : gu un bart ié bet als fmeer / — 



428 P SAL M 1109. 
Pfalm 119. | 

zo Pre Dee Daf hovaardij Diek zullen zĳ in im uwe | 
te is v 
ſmeer: 

achter Junſt niet beelen: WMäar — FE 
ulve tact, —— 

waarin ík mj vertlj/ Zat met Het 
— — 

zoetſt vermaaſt mijn zinnen ſtreeſen. 
— — 

Ze me 36 t As moed voor mij verdrukt te zin, 
— ben 
ewceſt / op RL Steg | 

Bar ich ute geweeſt / Opdat ik dus uw mabljk recht 
— OPN eel 

zau Teeven ; Sinté beeft mijn hart voor 

2Detee hobaardij gepreesd; Ni! Doe mij ſteede 
unies dr 5 — — 
is my 
ban Ouwferfden lu” —— tan gout ofte 
filger. « 

en stluer/ en Wat meet Den menfch 
— — — * — 

Jod. 10, n- LAD. 

B 8 
mt be it 

— ‘Bereiù ; Uil mgalt mij aal t berfkandig in > 
berſtandi — 
op ES TI 

getioden icere. um ' iuetten 5 Zaa Teer ié uit. mebaân en 

ET WERK TT RDE —e 

— heiſigheid Ni wie U baret zal Ln 
en — |l == — — en SZ 

Dn mijn” beflftaat 4 tetten /_ /_ Verheugd / da / dat 
Bat ick op uiu: — — — — 
woort gehoopt 
hebbe. A—— / — uwe e Band mel — Riet EEE 

a LEE — mm eee 
— — — — ne 

— — * 
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Pfalm 119 

38 Alk Weet/ a Beer! dat uiu geriche — 
— en crite 

ten zón Gererhtinhein/ en Bij mij tiet be rrsdaan, 
de dat gu my 

—unt getrou⸗ 

werdintten Uit enkle troum. Och ! dat hat map oe 

ua gunt berfchjn’ / Om mij uit — 

— — 
u ° 76 Laet en nijpend feed te rukten : Crooſt mij / —— 

en — dertierenheut 

uitv’ Énecht/ die nu angftballin kwjn  Afen) nae 
uiue toeſeggin⸗ 

EEA ge aen uiuen 
AP if die trooſt beloofd im jn ongelukken. echt. 

39 Geena oker. mij af af uu armbartige RE EN 
tigheden over⸗ 
Komen / op dat 
ick lebe: want 

— — — — — 

heẽn / Opdat ikt lee” 5 want al mijn bere 

z 75 Laet de 
hoobaerdige 
beſchaemt 

vorden / om 
datſe nat met 

=feugen neder⸗ 

— mn 300 A en : [doch 3 ch mij Heeft eftreên; Darch ik En, od 
— uwe geboden, 

79 Taetſe tot 
Lm Heeren Die 
Subreeſen: en” 
- de die uwe gee 

tungeniſſen 

80 Laet mijn 
herte oprecht 
zijn tat uwe 

um leáfen eer’/ Dat niets Hie ooit uit ſettmeen / 

mijne ziel maag’ tuiëfchen: Opdat ie —— 



… Ken ban Gers 

430 PSALM r1g. 
Pfalm 119. 

sgat B befchaamd word aat/ a Beer! Laat 
mode S 

wf die gunt on aarde nimmer mijen. 
Caph. RT  CAASPEE 

31 Mijne 
ziele is Geffue= 

langen Ee nemat: Daar 3 aan uiu Geil met al haar” 
5 Le) a ar kar} ci 

82 Mijne hoop gegeeven had: MWin oogen zĳn be 
aogen zíjn be⸗ 
ſweken ban 

belangen hae weeſten han berlangen Raar ’t geen mij 
ginge: terfuijz 
fe ick fende / 
Wannee (ut was belooft / tertujl if haù: > Wanneer 

trooften > 
KN mende MEERTEN CEE enn. 
ss — — — — — — — 

== 
„0 God! zal il iſt uw trooſt a thangen 3” 

SEE == en ee —[—[ 

33 Want ick 42 — Ben/ —— — zalt ge 
Gen gefuo2den BEE 

En 

IEEE — TEE — 

ſa Each: [doen t Die af zijn bocht heeft in 
uwe inſettin⸗ ene 

* 

di 

a ers u roo 
——— — a 

ILS | 

TME 

ienie vers erlooren; Daetel ft niet ban ute tuet- 
geten. En x —— Ne a 

Boete ten wijf. Bae lang blijft nag wiu’ 
fullen de dagen 7 —— —— 

sijn> warmer —— befchoaren : DP anneer zult Gij/ 
ſult gu vecht Ze a ann Ren Ì 

boen oer mijz EE —— 

ue berreſgerss gpbat mijn anfchulb bijk / Ben rechte 
Emmi — — 
zen 
— 

er EE re 0— 
— — —— | 

— Zaman | 
qa 

ten ten/ die min tuft/ uit tu2ebel/ ſtooren? | 
ne — EE — 3 

— —.5. 

35 De hoor 43 Een tia ball Beeft/ hoof en tratích 
saërbige heùe ne | 
ben my putten £ — — | 
nn 

van aart/ Cat mijnen bai Eer diepen put 3 
— 

* 

Ps 



PSALM 119. 431 
== EE — Pſalm 119. 

gegraaven; Hoezeer uw wet daar tegen _gegeaben: 
en is nac uwe 

sich berklaart. UI uu geboân zijn tuaar- Ed Aue tue 

87 Sn hehe 
Beit my bynae 
beenietigt op 
de acrde / Mact 
ick en hebbe 
uwe verlaten. 

ee niet verlaten. 
‘baar achten. Ni! Geur mij op 3/ Taat 88 mach 

em mt — — 
ie nee ue. goes 

7 Deetierenbent / 
dan fal ick 't 

— al aar ik bleef t bleef 1 uwm beelen Dierz 

eee 

t Getuinenig han uwen mand betrachten. 

Tar EA M-ED. Lamed. 

450 Heer! uu taart Heftaat in eeu 
ee 

@ BEE: 
Ee uw fuao2t 

== beftaet in der 

tigheit/ / Daar ’t hemetheit zich fchit EEE in 

naar uiu Gebelen; In uwe trauw / zoa go Uwe gee 
Eel EDEN 

- - = TE — — Íg ban geflache 

| günſtig taenezein/ Zal eik neflacht/ ja ’t hr llebe 
7 — — — — —— 

eind Der eeuwen Deelen : Deez aard ik íe life aen: 

Hee doo? uwe hand bereid; Haar B 
üm 



432 PSALM r1g. 

blijft haft /_ al Tuisten haar — 

or Mar uwe 46 De hemel bii blijft nag met ben aardkloot 
o2dinantien 

ei en Ee ENNE GE rt nogh] h 7 ie” 
tacn / tant f taan / aar -uiu Getel 5 al 1 ulu Sin ee esn 
znechten. 

Pfalm arg. 

Fnechten. Ak tuaar’ reeds lang ín mij 
—— — 

TEE — 0 5, 

— —— — — 

ga Indi FR Germaan) 5 er ik Mi met lee Hee eer En DONE / AES 
en fare ges — — EE

 

— uwe wet en rechten/ Cat mijn vermaak 
ick ware in — en 

mijnen druck * 
al lange Gers EN 1 troaft / niet et had Geraên / Ôm aan 

uw — alleen mjn hoop te hechten. 

——— gedachtig gan uiu 
in der eeuwig⸗ S= SNES — — — 
Geve niet Gets 1 TEE Want 8 gntving tao? uiu b uu bees 

Hi —— — 

— — 

geten / want 
door def ſelve —— — 

6 7 
betr sn mn Ton tieten: Ben u — hee— 
maeckt. —— —— — — —⸗— — — 

— — — — —— —— 

ein mij ongeſtoord; „Behoud mij tach / 
mn 

- nn en — — 

os ek ben _ NAA” * t maak aan mij @ neneeben : Af heb 
uwe: behoudt — F — EEE EE 

hebbe nine be. Smet 
ii — 

bete uee dee met Tuff uu wetten nänejpaort / En 
— —— —— — — — En 

TR ROM en een en 

die nezacht / hao2 ùoa2 uiten wen Gert ae aedzgeben 

5 D bt ee — Der haazen ſchaar Heeft — op mij 
op mt ge⸗ EE — — — — —— 

wacht) omme mij te boen vergaan in 
gaen: ick nez ES 2 SS en —— 

me acht op —151 
en min eüïenben. AR neem op uu getuiges | 

— — — — — SE 
EE en ns 

“niffen acht. Waar ik Het aag op — 
| een 

NN 4 

— 
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Pfalm 119. 

heen maag’ wenden / 't Palmaakijte bindt 96 An are 

een eind/ en derft sijn Sijn Hracht / Maar een gene gee 

en H 

um gehad ís wüd/ en zal me naait enden. 

13. ME Mm. Mem, 

49 Woe lief heb it uu Met! Get ik mijn oz Poe tief 
et! ſy is 

boel Den ganſchen ban Haar GONE Bo vn 
gan fchen 

z 8 cht Pae li fisting ook min ſnoo⸗ F— —— 
— geboden wü⸗ 

he vant woer Heb tuijzet geeft jer dan mijne 

Betrachten. 

krt zjjn / 

5 —— — etl 
en edeler gedachten Dana? um gehoân / bn mr. 

uier fra Éracht ikt ftaân _Hetoel / Diek _ E 
— — —— F 

99 Ach Gen 
LPR 

dan alfe mijne 
— TLeeracers / 

Svooꝛſi ichtiger 
| EE — EI — — * d waare vodbrzuchte — 

—— — * — 
— —— — — waer 

misſen: ’R Bewaard' uw Smet die bete. 

zullt een ticht verſpreidt/ En ban min 

heil mij beft Kan bernetniëfen. 

| : E — ———— —— Ick hehe 

51 A heb mijn’ voet geweerd ban kwaa— — boer 
| C de! geweer 



Pfalm 119. 

bart alle quae de paên/ Opdat ie [teebé uu mna) 50 
ick uw —2* — A 

d nder⸗— EN 

—— onderhouden: ’% Deb mj gewacht bie 
roa Ack 

EC an — wenen in te flaan/ Die mij vant paar 

U —— 
— der deügd verbiſtren — 7 

Gij — mij geleerd vaarin Ee naan ABe 
— EE — — — 

“allen / die op uwen naam Hetrauiden. 

ne 58 Doe zoet zijn Mi uw redenen ma | 

—— werſt! Seen honig kon t gebemelt 
dant Gonic BEF nen 
mijnen — — 
monde. beter fmaaken : Alleen doo? uu bez | 
ro4 Unt uive — ——— — 

bevelen krijge — — — En 

ck beeftant/ Selen Hrĳjat mjn geeſt Derftand van daeromme hae 
te ick alle leus 3 — — — — — | ' 

ĳ 
’ 

AE 
EE 

maan ane genpeden ns — ——— — 

Gad en goddelijke zaaken 5 Dick bel 
SE Ee 

ik al te teugenpaën 0 gevreesd en za al 
peen u 

beb2og en flinkje Wegen — 

Nun. 4: Nun. 

gabor 5 — waa 5 mj een lamp boa? 

—— — 
licht boormije wen voet/ aijn — ten ndt am t 
nem padt. Ì S 

B bg banker op te Hlaaren. Ak zWact en 

ARE — — zal dit met een Blij gemoed 

in al mĳn (eensjaaren / Dat it uw 8 
wet 

3 

med 

* 



Pfalm rig 

— onderhou⸗ 
den fal De rech⸗ 
ten uiver gee 

nenaê )_beftendig TE hetwagten. vechtigbent. 

— hen an *t Diepft berdoukts aft — 
ero uch 

ſchent mij / En Pernieuide Hracht/ PEELEN —— mu fes 
bendigh nae 
uiu woozrt. 
en 

och / 0 ⸗ EE BÈ/ — 

in — nijn God hoe it U per’; Poe Wien de ven 
: : SS — SZ handen Mijne 

PED En monts: ende _harten mond vrijwillig affers qe: — : Ui! zieden ulue 

zie daaro met weſgevaſten neêr;s Caat * 

in min hart uiu rechten zjn gefch2eeven. 

55 Mijn ziel iß in mijn hand/ ſteeds in — 
don in 

netaars ’R Derliek nochtans uin wet niet nochtans en 
| ergete Ic 5 

ute wet niet, in oomen. Sú bit — De godt⸗ wit mijn oogen. Sj blüft mijn doel; zo Degoe 
mg eenen 

en / fchaon een Goaze fchaar MPH ferien Aret een: 

— — — —4 heeft ge — Dan 2 ijt en lanen/ Ben seen ik ban une ber 

56 — heh ho haa mij mij af uf uw 1 EL. Ent 
wiue getun⸗ 

— — — 0 Cer eeuwig’ erh’/ bolraarbig aange Ms ie: EK — 2 ———— — —— want u zijn — — — —— münes herten 
naomen/ Naardien mijn hart daardao2  veolichden. 

C 2 ver⸗ 



Pfalm 119, 

28 B h — ENT PEN EM ES 7E 5 — — 2* 

ge ft berte _berbzalkt is: Alk heft gepaogù mt a ze — 
ret ——— a — 

tue umſettin⸗ — 

gen ceutuelich lusten in te foamen/ Cn t Hart IE | 
Le doen / ten — Pee —j — ⸗ 

eunde toe. — — — — * 

FOTA om eeufuin en geluik/ Cen 

einde toe/ uiu wetten naat te komen. 
Samech. 155 S-A MAE(G He 

en 
3 Sick hate 57 ° Tr “_en geet Er: Haat ranken L bof ban ſtwaad B 

Kken/ maet — — — — 

ed bitte me ucht 5 > al Paar ik it bemin met al 

114 Gi zijt j etten: ijt m nj Ge mijn he hart ui u mette t: Sh zij ij 
—— / — ee 

mijn fie: fchib/ be vats / bet m̃ Glunt s 
hebbe ick gee * 
hoopt: Ee — — 

_Gĳ unt en uiit mn’ ondergang lez 
— — — — 

| 
——— — — — — — 

— gn ee 

—— — 
——— — 

letten: Vertrouwd’ op U/ en 1’t Blijft 
— — ——— — 

EE — 

— nog ftaâg 1 mijn zucht, Om op um wu woaord k 

mijn — hoon te zetten 

zes: nd E 

EERE 58 58 Bij Baogen/ en/ Wijkt/ op ‘bat ik ſteeds 

boosdoenders / es 

beide gehad Dan mijnen Deer — 
Godts mone FS —— 
bewaren. 

ider maor bewaaren. Schraag mj naar uu 
fteunt nt nat — — — 

ubne toeſeg⸗ 

edet belaften/ a mijn Gob! Opdat il leet tilt lee’ / / u 
en —— — —— — 

* ent— memand 
mijne hope. 

— — 
—— — 

— ——— 
— 

mn verwarhting aait beſpott oui! Taat 7 



PSALM — 437 
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CE EE 
59 Week Bij mijn fteun/ dan 117 Onderz 

Gj mijn ft n/ da ELIS, Lit / PS AE 

5 —— — — 6 ſal Dt} bez 
ou an leen / APH bar aan Dag im uitv gebaân _ berber si, 

— — Ze = En ſteets in uime 

BET — == iùfettingen 

bermaatten ; Maar — ö o Deer! bie n Wij _ bermaken. 

hehaudt/ he gertrecht Én Tant Ben 1 Heg/ / 18 Gi ver⸗ 
treedt alie De 

id bie Lait 
ee gie infettinz 

gen afdluaïen : 
tant haer Dez 
drogh ig ieu 

dan ik teugen 17 t —— F gefimeeh 7 Cot mi jn gen 
== — 

verderf En maar tE zal Ben u zel’ w genaaien. 

— — — — — — 

— — — — — — — — — —— — — 

6o AL ’t godlaos Soit verdoet G' afk  x1o Gn vec 
alte godtlooſe 

_fchuim ban D'aarh/ Diek zal Mt uu Dee pun: vaer- 
en beide ick 

== ue getunge⸗ 

mn Det Geeft m mijn ziel nijen er 
en mijnes 

berich2ikkingen gen, gebaard/ Aa zelfs IE u berde ge 
— en — ——— 

et hair te bern’ UR ik op geb 
het b HEER ereezen/ IE il op Bie le bespre 

— genzeeft voor 

“tuigeniëjen | uaeezen. 

ui gerichten heb geftaard: Wu oopbeel/ mgee 

Beer) Han niet dan Weeesljk tueezen. oe 

mo Ade JEN. Ain. 

| 
rar Sch heb⸗ 

k 6r Berechrihe en en recht hek iſt gedaan / Bn 
| 

gedaen: en 

— geeft my niet 
2 ober aen mije 

ne ondere 

Handen; Al Week Gij mijn boeg TE en neem 5 go2ge hoar 
C 3 recht: 



438 PSALM rig. 
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ten Fmecdt/ rechtzaak aan Dan utven Hnecht/ daar 
fact be hoo⸗ — — neee 
ni ober” Gij hem aan ziet vanden; Laat tratsaarts 
drucken 

toch niet ftauttjft meer beftaan AMH / naar 4 

hunn enfch/ te netten im hun banden. 

123 Mijne 
‘ogen zijn Gee 

belangen —— Sn nae we h Geur Febre, An uitzien naar uu Heil met 
ende nae = 
—— 

waer rechte Deet herlangen/ Der Geil aan mij recht 5 

62 Wijn oogen zijn beziweeken/ toon ge 

vaardig toenezeids Ni! tuijch ban toch be 

4D  traanen Van mijn ‘wangen. Doe bj ui’ 
den Enecht 
nae uwe goe⸗⸗⸗ 
b Pd — kuecht n naar uu me goedgünſtigheid; 
leert mm wine 

Leer 

injettingen. A=; —— mij uw met / dan zal ff traaft ontbangen. 
n= 

En ben 63 At ben uiu Brecht / neef mij dan recht 
maere — — — ed 

ORE: gerftand/ Yaa zal it nin metuigentëfen Ice — 
utve getunge⸗ 
niffen Rennen. — * 5 
Jet As, Een. Nu ik het tĳĳù/ dat ’“BHeereEP rerhe 
i 
DEELE dat 
bu wercke / bau) ij hen. tehand Daar Rracht bertaan’ / in taadlaoë 

— en — — Étuaad te weeren Aen ſchendt niu toet 
== 

5 zoo ftaut tan all alfe kant; Men fch2aamt 

127 ®Pacr 

F hed oe fc 
uiue geboden * Rheb uw — mijn — Diek 

meet 
de 
—RX 

het 



Pfalm z19, 
PS ALANE 110 — 

tief | meer dan 
geuit, ja meer 
dan het fijufte 

: en om BON 
mind / en um hevelen u alleg r recht en J Daer⸗ 

/ EER < recht eb hebbe ief 
— — — Alle [uwe] be⸗ 

1E Googft efen / tan - alles / kook 
recht gehou⸗ 

: maer] — — — — Eeke 

bolmaaftt tat in hun minfte Deelen: aten baischen 

nig! mo Ume ge⸗ 
u MIC: 

— — 
a m 

Diek zal mijn mijn zie ziel bat o0 aaït getrouw hee eere 
mijne zieſe 

— —— — — — — — 13 D te 

waaren ; Want d ù aopning a Gan uiu w wuz — en 

be eDie 
ben zat getuig / ie Geit een ticht/ Get don- En 

ns! 
EN Pa — — 

ker op doen en Rlaaren 5 Zĳ geeft verſtand 

aan Ban flechten/ le tien ’t nemig Dan zulk 
——— — 

— —— ö——— — —— tn — 

66 Ait heb mijn' mand begeerig opge DE Aen ene 
ont wijt 

— open gedaen / 

haan / Ak heh berlangt / mebúad maar ene see 
5 t ich hel 

* == herlangt nae 

ufu gebaben; Zie / 3 zie mj dan wet guns He ese, 
aen / weeſt mt 

= genabiob / 
dig 

ſtig' oagen aan/ En Mier mi mij nu mena 
4 



40 P. SAT Mo arg. 
Pfalm 119. — — 

nae Dee eht, dig in mijn naoden/ Maar t vecht han 
uiven name 

an / Nit 
beminnen. 

am Lan beft: bun / / df bie sg Dn 

133 Macht 67 Maakt in vin maagd mijn” gang en tre 
mijne voet⸗ 

tgn TE 
de: eme en Den Vat / Opdat ilk mij niet ban uit paên | 
faet geene one 

eene — 4 er⸗ — maag” keeren: Én tuo2bt mijn wieefch be tao? \ 

* —— lint — Nil laat het TD 

ra Deaf tach nimmer overheeren; Derlof mij/ 
un Gan ded 

menfchen NE 
vetje Deer) ban 'f meufchen aberlaft/ ® Dan 
beelen onz 
verhouden. 

— — — mn — 

— iſt U / naar uw Gebelen / ceren. 
* — — —— — Es 

135. Doet uit 68 68 Din. aangezicht | bertaan’ aan uwen 
aengeſichte EE 

en GE Vnecht Een pien: aon / een trant 
uiue inſettin⸗ TE — TEE 

—— en 

rijſt rúft liefbeteeften; & Leer ver mij be den eiſch han 
ba 

—— — — 

LE er Rd altoos Heflin re rerht. & ak 1 fta2t bedrukt … 
af unt mijne & — — — —— — 

n 

bar me _ geheele traanenbeekien / Ombat men U 
wet niet en 

— — 2 

onderhouden. —— —e— 

— uitv Metten te verbzeeften. 
Tfade. 1 S A B P, 

137 DEES 
LE Guzijt — 
tec Btweecbiaf / 6 



PSALM ríg. 4A1 
— mn —— Pfalm 119. 

din/ Peer: iu oo2deel ruft op d’ alfer- _ tbe elch-eet 
uwer oo2dee- 
fen ig vecht. 

beste Wetten; Wiu foon / uu ftraf bee 

_antmoo2dt aan um eer. Bij eijcht Lan 138, En beoe 
— ET SE Bent uier gee 

ané/ dat wap ui waarheid letten, Goelen 
heur hooglick 
geboden. 

— wij altoas if op hoogen u2 13 uw feer 

70 zein ne — ban ſmert mij 
Dee t * 

oen hergaen / 
doen Gergaan / Omdat uiu woort 300 Aanb puike 

ders uive 
woorden bere 

fchandlijk adt Gergeetens Ain acten bebben. 

vijand ziet Dat met verachting aan: 

_ Mw waor ík rein/ Hat man gelouterd 
— ve ſeer 
gcloutert / enz 

heeten; Wim knecht tuil zich baar baan- dE uive Ancre 

ET meê — Hij heeft het lief / 

Le t — plint doet tueeten, 

GF bergete ick 
níet. 

ufu Gebelen. Ïio recht / a BEER! IB za: Ume 
EE ME gerechti hent 

is gerechtig⸗ 
Bent in cue 
fuigbent / 

eelen. Uu — TE 

T 5 sich. 
EE d 



Pfalm 119. 

ende uiue fuct 
is de waer⸗ 
he t. 

143 Der 
naeufuthent 
ende angft 
hebben my 
getroffen / 
[doch] uiue 
geboden zijn 
Mijne Gere 
makingen. 
I44 De gee 

eechtighent 

uluer getin 
genifren is in 
der eeuwig⸗ 
bent : doetſe 
mu gerftaen / 
fo ſal ick leven. & 

med eenn —— — 

——— 

ben. De zuverheid ban uw ge 

Ei 
— — 

mij ’t verſtaan/ 
ee el ME 

amen se 

mijn ziel gemis/ Det naar 

— — 
eme 

— nooden: Lee 
— — 

zoo Ïeeft 
ne — 

—— SN 

verderf in eruwigheid — 

Koph. ig. Kor un. 

— —— —— —— 
me — see — TE. 

73 Ik rien S oaeen! met a 
— — 

145 Ick hehe 
Be ban gants 
ſcher herte ge⸗ SLE 

boet me/ mijn Hart; ect mij/ en ikk zal uw 
D PEELE) —— — — — —— SE 
ick fal ulve Ten —— —— > 

— met bewaagaren; rien, 1 il aan / in 
146 Ach behe £ — 

be u aenge⸗ 

roepen / bete 

— —— 
tun À — — En 

uu — en in fmart Val ik daar < 
8 EN EENES 

troaft en wijsheid uit bermaêren. 
rar Ach Ben ES —— == 

Dd kp be — za Ak bet íe famfijbe | bet — — mag 

——— — venucht —— am it 



BS AL M IIIg. 443 

Pfalm 119, 

da rens? naecht: daen hooren; 5 Reh op uu maagd — 
* ick ge⸗ 

gebaopt/ en mijn gezicht Eer nog PP pne 
— cvogen Komen 

de (nacht-] 
het uur Ber nachtwmaalt fuak geboo— taalien EE 

— — T — — 

OEE TTT — 

— — ñ—— — — — —— ñ —ñ— —ñ — 

— — 

mijn” ——— en piigt Di / Ve t wiheid ban Ben as ie Bae 
— — — ö— — — — ne — — — 

umn reebnen na te ſpooren. 
— — — 

— 

75 Boor — min ſtem naar uw „Ig, Koons 
— en 

—— — my ſevendigh 

— ſtracht en fet en Teben. ‚ Zij naat naab2en mij / En —— 
Zune — 

mjagen ded Swier üft m tijk m mjn’ u bal Hereint; S 3 Zi zijn in BE er OM 
ed wijcken 

— — eere ban 
ſtwaad / im t — — / — wet. 

Mae — > Maar / De ì DEEr/ / CE zijt ie tard /T — —A— 
SE en 31E: hae: 

ende alie ufve 
geboden zijn 

cvaerhent. 

— — 
ick gebbeten 

| reehf uit uu | font en — JJ— 
F 

— — dat gufe in 
eeutuigheid 

\ — getuigd ee 

Ez 



— PSALM 119. 
Pfalm rig. — — — ——— — 4 

Gevestigd ap onWwankelbaare gronden. 

Refch. DO Rh B-5-C He 

153 Siet 77 Zie mijn eltend’/ o Beer! en Help uw 
pe ciende 
cen / ende 

helpt mu uut: 
ant nwe 
met en hebbe 

geen gefchzeeben. Nil tuit Bj zelf mijn tuift- 
I54 Tfuift 

mijne tluift- 

— zaak naar uu recht; Verlof mj / fterk 

febenbigh 
mac utue toer Met nieuwen maed mijn leven / Zaar t 
fegginge. 

Enecht; Want uive met ik in mijn hart 

goùit jk woord/ mij guitig taenezenù/ En 

E35, Dee Gert 78 Det heil tú ber ban ’ —— — 

de —— EE 

vake flacht; Dat/ ganjch berhzeemd ban 
infertingen ZS —— — nn 

re deugd en reine, zeden Den inhoud , 
EE a UE IE 

—— EERS ce 

de Ee ban uiu letten niet betracht. © Beer! 
ENNE Ee 

— —— ——— En 
sijn ' ' ee En geel 3} mu uit 

nac uiue iin enn: : : 
vechten. — beur mij op / vernieum mijn le— 

— — Naar t dodli recht 
= —— — ee 

— toch mijn — 

— 
ende mijne 
wederpartij⸗ 
Bers zijn bes 
le/ [maer] 



PS A L M- 119. 
2 445 Pfalm 119. 

tj haaten : Raar 'k luĳk U ban luc ge⸗ 
tübders taaten : Maar 'k luĳtt Lan uiu —— 

— ei ick 

getuüignis in meen” naaf. Ah heh wezien fen/ sô ck heb⸗ 
= be gefien de ge⸗ 
== ne die trouw⸗ 

hat zúj/ bie U vergaten / Crautylaostein Bs 
berdzeot mu 

— —datſe uw woort 

boen ; ns Gij weet / hae ’t mij Gerdzaat / niet en on- 
Sderhielden. 

As ikk hen zan uw heilig mood terlaten. … * 

80 Ui! zie/ oa Heer! dat DE um et 159 Siet 
— — aen / dat ick 

uwe Beelen 

bemin; Wa gunt hernieuw’ mijn ieben UL LEne, 

— benbigh nae 

EN 1 mit Erachten. 1 ee Vu gablijk fe tuaagd iſ ute goeders 

| — — eet be⸗ —— F ——— rin: Win recht Heeft Men 

di en —— d ⸗ 

naoit verantering té twachtens Diek twigben ig al 
ee recht uwer 

5 SE gererhtiahent. 

Schin. 

161 De Do 
Aſten hebben 

mn vervolgt 
ſonder oorſa⸗ 
ke: maer mijn 
herte Geeft gez 
beeeft voor 
uiu wooꝛrt. 
tó2 ick Ben 

— grooten 

aan uu’ dienſt uerbinden; K Vind — 

— tet veeudd in wiu belſẽft alleen? n/ Oan Di 
EC 7 die 



446 PSALM r1g. 
Pfalm 119. 

163 Ach late 
be —— 
ende heboͤ'er 
eenen grou⸗ 
wel ban: 
[maer] ube * 
wet hebbe 
ick lief. 

164 Ach love 

— EL Daf — am en ben Gan gez Ee 
Een — —e — — — — mn — ——— — 

moed? ſt — Del in mijn, hart een’ nu” groutuel 
O 

han. Die zB; ’E Te Bemin uw wet / Die 
= — Tree 

mijne ziel fel behoedt. Iſt tuaf / 1 o Senn 
u ſevenmael — 
s daegs / over & 
de rechten 
uwer gerech⸗ “aan wiven — —— / Td — 

— EER tigbhent. - — — Ô ——— EE. 

165 Die nine 
wet bemin⸗ 
nen / hebben 
grooten hzede/ * 
ende ſu en heb⸗ 
Gen geenen 
aenftoat, 

geboden, 

167 Mijne 
ziele ondere 
houdt uiue ge⸗ 
tungeniſſen / 
ende íck bebe 
feer lief: 
168 Ach onz # 

derhoude uwe 
bevelen / en⸗ 
de uiuc getun⸗ 
geniſſen: 

RETE en > NEE 

maal Dek Daagé/ am af het moed Én ’t 

EE EL 

mn er en en en 
Ek \ nen eeen — — — — me im 

AETR VERE 

— d in uu gerechtigheid gebonden. 
— nen men. men 

—— — — — — — — 
ETE Ee Een vn en 

GE Dat Daed & Heeft elk / bie uive wet he 
——, ee — — — — — 

mint | Zj zullen aan neen” Binbermaal 
— EER EE NED ee —— — 

sich — Sk / DEEKR / die al mijn 
— — 
— 

„Hljbichan in U At bind / Doop op ut 1 uu — 

Smet af uu — — kt: Dae uw ge⸗ 
— — — — 

— —⸗ —— — —— — — —[ man mn mn — ⸗ — —ñ —ñ— — 

boön onrecht en welgezind; U Tiu fiefbe- 
— — nsi 

dient heeft mj nag naait berbzoaten. 
— —— J —— — de 

84 à ARijn 3 ziel bewaart ui traufu getui- 

genk; Dat beh it lief/ oaf dae it wiu _ 
EE ERE 
— — 

—— woded H fan mij/ afſchöon 

emee 
VB AE rd 

EE me 

it alles misf’/ Daar sijnen fmaak / en 
hart 

NE — — — — — \ Mmm Ì 

8 



PS AT. M* rigs a 
Pfalm 119. 

: zinnen fkreeien. Gi { ú want afle mij> hatt en zinnen fErcelen, Gij meet mijn” ne Wegen si 
02 U. 

men/ en hae mijn tuandel iz; Wil niets 

baatban Gao? U/ mijn Gob/ berdeelen. 
2 HAU. Thau. 

69 D BEE 
85 85 Ò Heer! 1 fla tac aj mijn geſchzei — — 

Sgeſchren oo 
—⸗ ufu acufchijn 

uiu aag; iDil maar um moord mijn’ geeft genchen; 
- x 0 — maeckt ni 

neder ban ombaag;s Laat mijn gebed baar zr7o Wact 
mijn fmeec= 

5 — * — — 
— nko⸗ uwen traan genaaken 5, ed / baar mij anim ser 

mu nae ube 
=== toefegginge. 

t leed zoo Dien ter neder baon/ Hed mij 

naar uw’ befaoft’/ en richt mijn zaakten. 

86 Dan Laet mjn mand ſteeds oer xr Pine 
tippen ſuſſen 

— [uwen] lof 

ban ui per/ Gelijk een Gean zich uit Potes 

E — — — — ⸗ 

fta2t ap De velden. Wanneer iſt daa wiu’ gen fuit oee 
— ſeert hebben. 

ij 172 Mijne Geeft wiu wetten leer / Dan zal mijn ir 
Re Gouden Lan 

: — uwe reden / 
tong uw redenen bermelden ; Want uw  mant ane uwe 

geboden zijn 
— — — — 

_geboân zĳn tuaarlijlë recht / o Herer! Bij be 

zulk Be bijt ban bie U zoekt, bergelden. … 
173 Wart 

— uwe hant mu 

En Fam mi te hulp; min ziel / die — ——— 



er a 

‚ban be balfhe np ne — fik or ——— Der vein 

Pfalm 119. 

ick hebbe ulve p 
bevelen bere 
koren. e= 

IJ OPEE liefd’ ontvangen. At haak/ u Beer! 
meme Wetmeeis _ naar °t Beil/ mij tocneseios Geitier in es makinge. * — gunſt naar uiue wet mijn gangen; UI mijn 

vermaakt ftel ni, met tip belei Geleid / an — 

— / dat — mij n ha aant Verlangen. 

3 Bun Teen a aan aijn Els dan ooft w 
leben ende At — — 
ín ſal u laven: 

rechten mu EZ. 

EG eet T r 17 ch behe ua ns 

als ecn verlo⸗ —— 
ren ſchaep: 
foeckt uwen dwaald in 't — Oat/ onbedacht / zijn 
knecht/ Want ge 
uine geboden TTH : a npe herder beeft berlaareu.. Ai! zoek u niet Bergeten. … 

— — 

See — 
ommen: 

— een ſchaap 
ET \ EE, — nn 

eee el 
amen 

mem EEE \ —— — 
nn ie 

necht / t/fcthaan bij um wetten fcijand ; 3D — 
MEDE TEE ——— aen boet ns ee 

Eee Neen 

ER — 

IK: 

Pfalm 120. 

1 Een Licbt ’Ït R u 
Banrmaalotb. 7 eN — — — — —— — Ick ebbe tat —— —— — ⸗ — ene 

geroepen in __HEN/ Cot God in mijn beſtommerin 
mijnue be⸗ —— me NS 

ende bn heeft nm berjoozt. _gen/ En D Hij verhoorde mijn in gebeden/ 
ee en en nen * — — —— 
EEE EERE 
—— — —— — —2— 

— Naar Jaar zijne „nacbertierendeben. 
ue reddet 
mijne ziele EE 

GET 
en 0 
— —— 

Pe — 



P 5 A 18 M 20. é 449 

ET te Pfalm 120. 

zet en Salfche e lippen; Wedoed fippe: bau de 
— U ziegliche 
— tongde. 

ö— — — — — — — — — —— — ——— — 

mij ZET de — EE Die mj 

— — ee nis nt 

o Wat toozheel 3 zals? * — u er 3 Wat fal 
— u de bedrieg⸗ 

TE — 

+ Geen? o 
Wat at faïfe u 

sE toevoegen? 

— Emin Dey pijlen eenes fterkten ten 4 Stee 
dr ed 

—— ekerg / En ven’ jeneterkoafenglneb/ — 
Bee ie 

— 3 Dee ni Die EE eu — innet — „5, Oee zy 
= — peeemdelingh 

ß — al? een MEE zluerben/ / Wes: dad 
rbe tenten Wiee 

— dars Moone. 

6 JBijne zic 

le heeft fange 
— ogewoont bp de 

Bij 5 j hen/ die naait En Gad t — mens Ee 

4 Ak zoek den — Iſterds aan eeen een 
Maar | adh dd 



450 P S-A LM arai 
Pfalm 120. — — — 

maer als ick 
fezche/ M 
zijn ach 

b'oozloge. — ie min — EET / 

En hen tat £ fuoeh” en ryg ontftookten. 

Pralm 121. D Er CXXI, P sr Mms | 

r Een Wiet i — la EL aogen naar *F t gebergte been, / 
Hammaaloth. 
Ack heffe mij⸗ me — — — — — —— | 

oe kik Wren 
nae De Bergen / 

| ie hulpe kon dE — ne s 

men al, ten Ì n_bijftand — 

eid van den EE ei 
EERE 

bie hemel ene 
| be aerde gee 

) 
maeckt heeft, aarde te Eerit Eerft, fchien / en TE belmaarde. | 

IRT RET. L a * —— —— 

| — — — EEE 

ERN ú Aen a 2 2 e Bj is/ al treit ut felit verde ziet / | 
faten wanc⸗ — nn — 
Helen: uw ED EE VEK 

rte meeen. ĳ = te ES 

— Thelen: bebaedt : > Dj/ Asrelk — RE 
Iſratis en fat ee == 
niet flummeren 
noch flapen, 

maaken ; De De heen zal u u betwaalten. 
ES SE | 

5 EE a S L deine 3 Zijn fwacht/ Wwmaarau men Haagen man an/ 
act et 7 | —— NEN RE — 

DEELE ig EL — 

ufue ſchadu⸗ Zal va baar 3u Lik — / En u ter 
kue / aen uiue — bes 
rechterhant. dede J 

6 De forme 
en fal ut dl 

—— NEED Ê DE MEEO de zon bij Dan / an aud’ en neet | 
nachts, — — En | 

minbzen / Òpdat 35h u niet bindzen. 
pe 4 Uk: 

54. Zev. 



Pes ASM. ror: Tod 451 
Pralm rear. 

At jat | be⸗ 

maren Baur ale 

Dat Bi j in gebaar Wu ziel boos ramp e 
— — —— 

4 De Heen saluf zal u ſteeds gabelaan, / Dre LORE 

ietwaar’”: aar’: De Deer/ t zj win af Uit sDenee. 
— — BE ſal uwen 
— — Suntgangoh cn 

| maogt oagt naan / En maar gu u t Geen ms maagt de ten ue 
gang bewa⸗ 

sf —— Sren / ban nut 
— ⸗ aen tot in der 

fpoeden / Zal 1 eeutin u behoeden. eculuigbent. 
mmm 

D er RNL. PRA LM. Pfalm 122. 

Î AR DET Een Tiedt LH ben berbijd / ‘wanneer men mij Danimnafsch / 
Lan Dabvid. 

RE — 5 RG 35 

BSobbpzuchtig opivekt: zie tu jaan nm moede 
nn — die tot nT ſeg⸗ 

— ——— — gen: Ou ſm̃-⸗ 

Gereed / om naar Gods huik te gaan; fen mt bus bes DEE ee gaen 
 Ham/ va met oné/ en dae — wij. 

ben ue poorten in; Daar ftaan/ mi 

a Godftad! onze boeten. Perufalem 3 Areufen 
— als eene ſtadt / 

ik twel geboutud/ Wel faamneboend ; mengeboeg: 

wie haar Gefchoutut / Zal Jr Lanz 

— De Een /_ naar Gade naam ges bee be 
5 —— — Be opgacn / 
TBL ſtammet 

neemd / Daan derwaarde — baar eſſt beg Dee 
—— — — tot 

$ bet een 
tie Afra / arlt/ die Gan Gods zich huigt Maar ù 

gunſt 



452 PSA L M’ ros. 123. 

zn: — — 
oi den name 

danchen. 
5 Want daer 

zijn de ſtoelen 
beg gerichts 
gefett/ de ſtoe⸗ 
ten des huu⸗ me — 

ſes Davids. 

6 Biddet 
ant de vrede 
ban Jeruſa⸗ 
tent : luel 
moetenſe 
varen die u 
beminnen. 

7 Bꝛede 
in üve ves⸗ 
tinge / weſva⸗ 
ren ín uive 
palenfen. 

8 Pm mijner 
broederen / en luit 

ende mijnet 
zienden wil⸗ 
ſe / fat ick nu 
ſpreken / 2e: 
de zu in u. 

maet ee nijd. — verklöeſten: 

onſes Godrd 
wille / ſal ich 
het goede voor 
u ſoecken. 

Val it het maede voor u zoeken. | 

Pram 15 Dr CXXIIL Psarm. 
Se — ——— — mn | 

eene k hef tot U/ bie in ben hemel zit / 
Sch hefre mjs | 

— 
hemetenitt.  APijn oogen op en bid; in; Gelijk een 

finecht 



PS AL M ra23. 124- 453 
Pralm 123. 

a Dict/ ge⸗ 
knecht ziet op De hand zĳjng heeren / ef ne aant 

ZE per linechten 
zijn op de 

hant harct 
heeren 5 ge 

— ſück de oogen 
der dienſt⸗ 
macat zijn op 
de hant harer 

Om hulp af gunſt te te bzaagen : a —* 

gen mop bent 
EE 1 

flaan wij ’t oon ap Onzen it BEER, utr 
tot dat hu ons 
genadig zj. 

@m n nogbdzuft te begeeren / C _En t OAT 

ber maagd if op haar beout geflanen/ , 

tat Bj Oek ong nenabig 3 

fe 3 Zijt ons 
o Geef ons genãẽ / weef ang — he genabiad / 

— — 
ons ge⸗ 

nadigh: want 
tun zijn Der 

== beracheinge 
heei te fadt, 

ER — 
O [ 

DEN 3 Ong treurig bart _ ië moê ban — gele 

— 
— 6 — 

— ceidigen / det 
af Bet Én t haonend famen- _ 6 

der hoovaer⸗ 

en EN == bigen. 

ratten Der Gabaarbij / Die needzigen 

| betracht / En weelderig Gelacht. 

| DEC B s-AtT is Pfalm 124. 

1 Een Licdt 
hammaaloth / 

Zhan David. 

en De — / Hie bij — — 5 BEELE/ 
e= bdie b 

Behe El 
fegge nu As⸗ 
raël: 

ent HEERE, 
hiaetaan/ € 7 Coen ’& bjandk Beit en bie op onser 

aan⸗ 



454 PS A TiMi Rae 
Pfalm 124 

weert is / als 
de menfchen 
tegens ons ops 
ftonden : 

3 Doe fou 
Den ſy ong Ice 
bendigh herz 

ben) af bre un Geete toon Gad ond getuig ont 
too2n tegen =| 

ous ontitack. 
ziela; — Ù Taen in een” dir am⸗ 3 Bedol nf ven jaune 

„toog fue merbiaeù : Dan. had een ftraam/ dien 
en an — — 

wateren over⸗ er En 
— niemand tegenhield / Ons gänſch ver— 
ſtroom faude — 
over onſe zie⸗ 
Te gegaen 

hebben. 

5 Doe ſou⸗ 
den De ſtoute 
tuateren over 
onſe zieſe ge⸗ 
gaen zijn, 

6 Dre MEE: 
KE Sit gee 
Taaft / ie ons — — | 
bne Deer/ die redt ban t raf / Die oni/ 

ont berfmaard. Gelaat zij dies De 

— — —— * * 8 ED — — î | 

GEEN LOE — —r 
eenen roof. fchoaan weeed — ban vord tat aad / | 

ns * — TSE Ei 

Cat eenen 1 roof _m niet ín n hun t tanden L_gaf. 
ed an ST 

7 Onze side 4 WP ontktuamen hj: haaft des — 
is ontkomen 
als een Ap / — == — — | 
ber bogeltans Herk net/ Den Toasen frit/ tat ons 
gers / be ſtrien — — — | 

el 

pd | 
ende Ep sh bederf r _mezet 5 s De útrik hakt fag/ en | 
ontkomen. 
8 Onfe hule 

vels tnden tui zón Weij meraakit: De Heer ik ond 
DEEGEN | 
die hemel en tat buig Tap ip ond geben ; Eise Die — 

€ 

— — — —— — — — — 

En 

df a | 



PSALM reg. 125. 445 
er Pfalmre4, 

ST bie aard en Gemel Geeft nemaakt. | beard Ee. 
ed 

| DBV. PS AL M, Flat 236: 

H NEE: — inoch mankien / noch h hee Panden: 
ie op den 

_3uĳken/ € Die op Den Deer bere perrons 
— — sijn al de 

GEEN RENNEN 

trout, Én op sn geebhein bouwt: (eneen 
SE DE [meer] Blijft 

| _ Dj: zal/ & alf Sions berg / ne uooit ——— 7 — 

Wien wröndſiag door geen TE 

nn ne — — 

vermagen Ooit wordt hewongen. 

2 Gelijk *t gebergt / bat hoog gereezen echcce 
rs sijn bep : 

en ji is Ar 

Om Salem int geſpzeid/ 
— — — — — — — — 

zoa is in Peene 
z tontem fijn 

—— —— — Svolck / van 
me eee ae eend aen tot 

en en 

——— De — rondom hen / Die ín ser ecu 
— Sbatghent. 

3 Want de 
ſcepter der 
godtloos heid 

3 Pant Want hoe de hangen zich doen fch2oa- 
— — — 

—— — 8 

men Daag | weede heerfchangij / Pan zal aren op he 
—— — — — Ae ot det recht⸗ 

— Sveerdigen: op 

“bun btuinglanbij Piet ruêten op Ù bet t Tat — 
handen niet 

ut en ſtrec⸗ 
er beoamen/ Opdat 3 naait/ Gan ’t ken tor on- 
—— — — recht. 

zE — — — —— — — Se 4 ——— 

tet getweefen /_ J Zich zelven ivzechen. Sade 
ze > nn 2e den genen díe 

oprecht zijn m 

4 Geef) / be EEK / den goeden uüwen 3e- Bare betten. 
gen; 



456 PSALM ros. 126. 

saerde gen; Doe el aan't veoom gemoed; Haar — 
haet nepgen 

[tot] bare 

gu/ bet __Dem/ bie onrecht boer/ En bie zieh, 
pr — 
uec oen 

gaen met ve neigt tat framme wegen, Zat God ber: 
werckers der — — 
ongerechtig⸗ 

hisber at daens; dach Ierel ieven En bede geeven. 
raêl zijn. NR Ee OT TE — 

Pfalm 126, Dr XVI Psn 

r Gen Tiedt R anneer De DEER/ uit bande 
Bammaalath. 
Als de DELE: 5 —— 
ag tes maat/ 1Gevangen Sion wedertzagt, 

——— 
iĳckvegene En dat verloſtt' uit nood en pijn/ Scheen 
dic droomen. 

> Doe terr ’t ons een blijde dzoom te zjn : Wij lache 
onfe mont bete + — 
vult — en! ——— — 

E —— —— ten / juichten; onze tangen DVerhieben 
met gejunch ; 

Omer Be Den c 2 ouer be De ’& Peeren naam en zangen. Coen 
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E Gad 5 chien aan Dek ef emelt trang 

— lichten / Trjk tan glans; 
en 

in det eeu⸗—⸗ 

wighent. 

Zal _heftaan — _in ——— 
— 
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— ig Want zĳn gunit/ alam berfmeeid/ 

wighent. ’ — 
—— in eeutuintjeid. 

Looft Dd ben Deer / tiens — 
remmen CS 

ir Ende II 
heeft fcaël 
uut het mide 
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woeſthne gee Teit boefje. Weide Daar beetin 
want fijne 

en danke 
net 
—— — 

—— 

ee EEL —— 
— — — — Ee 
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fiet gu zijt 
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Laat nimmer af 3 Inf_ te zinnen : : ent nde sb 
— — — ——— — onge. 
— 
1 er 

VERS 
men = @ 
zn: es: 

eeft i in ben Gob uws Heilt berheugd ! — 

Looft aoft / met waar’ erkkenteni 13 Datſe 
5 al Í / ! Í / ÚE/ den name des 

neen ee ane Ï ed er 
Û 

Zijn’ naam die hoon verheven iks De (in name et 
— ſeen is hooge 

—— verheben fij= 
ne majeſtent 

— 
14 Ende hu 

heeft den 
hoa2n fijne 
golchg Gere 

if fijner gunſt⸗ 
genooten / 

— 
Goïcks dat gben/t heeft singent flot. Hooft, A 

— — — Haleſu⸗ Jah. 

En B: zint eenmin R Deenen hf 
| 8 14 De 
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Pfalm 149. 

daf Bot 

Br DEERE — 
Hebt: md fof — / Een nieuw gezang zij 

ſrakl ai —— Die £ Dat Aá raf 

in ben * Se —— — ——nrn 

maeckt heelt met bliden Bn, Zijn” m mifben Schepper 
bat de Kindee En — 

Baer bege {aah en — Dat Siang Hroaft/ met U 
ten Voningb. SSS in | 

tofgejuich/ Zich Laa zijn’ Loning buig 
= — — — a. — — — 

— — Beeke ER — — —— 
SE Se ee te — — ——— — — — 

o Laat d ĳjuerige tempelreien Op — 3 Datſe fijs 
nen name las S. — — 
sen / op de — — —— 

De ber gemaa ten °& Doogften naam berieien ; Bun 
en op — — — — — ——— — 

trommel ende Z- — 
harpe. — — vrotijſt paaren Mett am 

—— — Rn 
— — — — 

want de meſen en Maaren : : Du Goa met — 
B E E A E en Es — — — — En 

heeft cen luel: ESE 
—— zijn augen flaat Ôp Jaſftobs uitberkaa- 
fal de fachte 5 ee 
moedige Lets 
ciezen. met 3 Sachtmoedigen zijn gunſt 

nn | 
— — — hen met heil beliroont. · 
— — Rn ne mn 
1E € EE — ee — 

—— 3 Ou ’t heualjkit zien zijn gunſtgenoten 
— b2eugde | 
[dieg gece: — * eſſieraat {hun eer — 

op Gare legers. — 

Sn op bum legers zingen. Det lien — 
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ſingen Godes 
| == fuifen fn hare 

_ ’hemelhaf/ Vervult hun : heel: ; Gum! hant. Belt zie, re 
nr nn dende (leert 

in Bare hant: 

tud aan Eee nf, / Die / Die haager roſt dan 6 De verder 

aanvaart Een ſche 
EES 

4 ‚ Dug tuit gobimantin/ / op Bun fmeekken/ 7 om wrane ver 
He Denen: 

Dan? Gen zich aan He Heinen tupeehens Kager cart Ve 
voſcken. 

— en | be weeebſe v en ten ſtraffen; Eit 
EEZ 

8 6 foon naat Werk berfchaffen; Dun kanine „8 Om hae 
EE — LE edi 5 

gen ft Heten? ſaan; 13 Bun ot ntanten boen Hare 
be —— ——— — — baeten. 
in boeien gea, En 't — geſjſt t lez 

— — 
STER 

mm mn nn — ——— — 

Zoa Zan zal De ——— der vroomen men send 
— — hs: rn 

— aen 

J—— —— — tte hoosjchjijn Homens groet Deeritcke 
| Ee het han alle 

— — fijne gunſtge⸗ 

Zaa fchenkt Godt _moedteid Dun heure nooten sijn. 

ME 

— — — ken. 

| ten: Hof 3 den nu eer t DET — 

Wa 15: P SAL L M, Pfalm 150. 

LL | ju’ lelt- xe ooft God / foaft zijn’ naam alom 5 han Enoft 
X Tkn Ied ek eni be on 

Laaft Dem in in zijn —— Looft des “Coat ent 
mn — — 

SE fan Ten 
— ſterckte. 

* amer — Taart — L_a ET 
äs moo⸗ 
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„3, Gooft Dem mongendhedèn ; 5 Looft Bem/ naar 31 300 
fijne mogente SES 5 en 

ee menig nig bijt Van zĳn Deerlijk oning 
meniguulbig= 5 EE 
bent fijnere ) ———— 

roothent. TBE /_ Dan a2 zijn’ traan en Giet Eeneben. # 
Aj — —— — — 

de tk 2 Looft Gan TA met bazuingeßlant; 
erg ne; — — — —— EE 

met be ute Geit D Hem eer za r/ bemi À Hem Hanks 
ende met de ꝓ 5 É 
bake: ee —— — ñ — 

dr gooft hem Taart aft Dem/ met be Garp en luit; Looft 
— — — — — — 

men: Se 

Hem/ 1 met t De tram en fluit 3 Tuaft Dem” 
——— — 
ml Se —— 

op um Glijde maarèi Laat zich t — 

ESTER 
eral Bi ij Get juichend bzeugbrefehal/ — 

—— —w— 
SD * —— — — — 

— — — 

EL t bes Beeren niarie / paaren, 
EE 

3 £ Laaft Gab / naar zjn haan t ketel / — 
EES 

IE CET TET 
— — — — Ee men”. 

f IPÈt het Elinktub u cumbelſpel; 
Cree 

mel ende flutes EH 
te: Looft hem A 
met ſnarenſpei 
ende orgel. — — 

EB EE 
Oi L 

—— — 

* Er 

5 Looft hem 
met helklince … 
Kende cnmbas 4 
fen : Wooft 
hem met cum⸗ 
balen Lan 
heeugdeges 
uut, 

Looft | 
* 

F — —— 
EED EEEN CET 

* 
—— —— 

Hem/ on Het fcheï metaaï Wan He Gzalijz 
BE 

6 Mes fat — Ed Ee cumbaal;s Caaft ben Beers elk mart 
Tobe den — — — — 

Beria. „Dem eeren/ ML wat geeft en adem Heeft ss 

en 

— ft ben Bei BEER de —— leeft; 
ETS 

— 
— Pam — — 

4 — —— ei 
—— — — IE 

looft verheugd den Heer der Heeren | 
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De TIEN GEBODEN pres HEEREN. 
Exod. XX: 1. Stem Pfalm r4o. Exod, XX: 1 

Doe ſprack 
À Godt alle deſe 

ijn ———— herdent et t heilig bees gende, fege 

| ben/ Doe God/ met majefteit beftiech L 7 REERE uwe 
en Eguptenlant / 
—— — — — — Zee — Ut dert dienſt⸗ 

Zijn Wet op horeb Heeft gegeenkn / MP 

nn 5 Ì, Gy en fult 
> geen andere 

Daar Bij Herz’ woorden haaren Herd : geben booz 
EEEN * nnn en, mijn aenge⸗ 

en: 5 — — 
— n 

Mi hen hen de H EE * uw God EN 48 een bene 

— | — bert Beet / 

Ten == tach cenige 
Kaning/ Die van Egupten u bevbrij / gelgchenige 

men — maken / [van 
mn % — dat — — 

* 

— — sen d 
en leidend’ uit uw flaaffche — 3 bemi) nac 

— — — — * Ei van ’t gene 

_ Oient dan geen noden nebens mij. Cran t° 
ee 8 gene] dat in 

— — — tat 
5 Paar heelbendienft zult, mj uu wach he „onner ber gers | 
EN À 5 des. Gu en 

ten: u: Ai ben be DEER/ ven een Gain God, nit Gurgen 
noch haet die⸗ 

e en — — Ene — 

Straf bien in drie en Vier geflachten ; 5, — ben 
ek, —— ter 

— — — Godkt / die de 

aar ſchent min jn Bienaars ’t z ’t zaligſt lat. 
Ee foecie aen de men 

Pa 
El 4 Pifzuikt geenzing _den naam Dek Det berde crbe 

— kid * 

BEE EERENS Aweert nimmer eenen val ner ble: my Dae 
ten. Ende doe 

En oge 
EEDE: 5 t aen dun⸗— ſchen ven; Want hun/ Hie zijnen naam tenen) dee 

———— 
nme 5, 

gener die nit 
en lief heben / 

anteeren/ Ae zijn neternde mzaakt gereed. ude mijne Ger 
zi Te Sens — — es hauden 

— Gu en fuit 5 ment en viert/ met Hee en maanen / ben ame bes 
16 DenPEELER 



noch uu bee/ 

die ín uwe 

EEE uive 
odt geeft. vl. Gu en fult Ge doodflaen. VII. balg en fuït niet echtú: 

j Vil Gu en ſult niet stelen. Gu en ſult * alfc er Getungenifje fp? 

“ergen uwen naeſten. X. Oy 5 Sue niet begeeren wiu cn hup: Qt en 

5si6 DET VEN GEBODEN 
— — 
—— 

eem — 
ae 00—— 

rwes Godts 
niet ydelick 
gebrunßen: 
want de 
DEEREen 
fat níet one 
ichi, * 
den / d 
be AE: 
gebzuucht. 
Iv, Gedencht 

bes Sabbath⸗ 
bacgs / dat an 
dien hepiget 
Ses dagen ſult 
gr arbenden 

— — — 

Den Den Sakbath/ na Schaam lit : rd 
— — 

Gat fchieu ’t heelal in zooveel hant n/ 
EK RT MEE ———— 
ee 

mmm — — —— 

“En Heeft den n_ Sabbat zich geiuijd. | 
en 

6 Gj zult uw _ouberé u needing eeren/ 
— nr 

Mere A — 

mesi Opdat uu God F ES eeutuig leeft /_ 1 

Ee EE 
Ber) Wu Vu dagen gunſtig moog' germeêren » 

LR nnn 
mi 

EEN uives 
Godts: [dan] 
en fuit gp geen … 
werck doen / 
en/ noch utu 
Gie / nach 
uwe ty — — —— — 
[noch] u 

\ Brecht paaft Den echt: f teelt nl niemandé — 

hand u u neeft. 
In 
gn 

Ju” fs u t Tant / Hat : ze 
— — — — 

85 zult niet et Doodflaan/ noch u weꝛeeſten: 
EE — 

uu 
—— J 
noch uw 
— / 

— — 
—* —— — — 

gaeù: eh: Gi zuit zult g neen valſch wetuinnië (pares 
EEL An 

—— 
—— 8 zes 

Ren: SBemint elft met een 600mn nemaed. 

noch ulue 
veeemdelingh IE: 

gaten ís. 
ant ín ſes a KS — 2* — 

— ET | 

bel nt 8 Aw hart zal nimmer fets Heneeren Pan _ 
EZ ——— — 

Ee EE — 
ende be aerde — ——— 

gemaeckt / de 
zeef ende alles alte tuat uwe nf naaften eni: Uw ziel zal alg 5 utu 
wat * in is/ — 

——— mand Goneeren / En En hauden 5 sju get getuigenis — 

SE 
— 
— J 

dage / daerom 
fegcnde de — ES 

Bmobarbadb eh Oh a af _\uĳ je gelioân holbzagten! 

gen ſelven. 

k 

‘U 
Á 

— Genaê ! ù baogie Pajefteit Gun ba? 

— —— —— ————— — — 

e da⸗ 3 metirherlenge in” —— — Rrachten / Om _ 
Ir — 

Eme mm — — —— — EE 

worden in den 
fanbe dat u de — die te doen uit bankbaarbeid. 

niet Gegeeren uiueg — wijf / noch ſijnen — ie, fijne bien huaeg 

nacB fijnen oſſe / noch ſjnen ezel / noch pet dat uwes naeſten is. D. F 
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| Lukas I: 46. Less legd, 

M stel verheft —— eer: — drin ede f 

— ers EE —— —— 
| geeft man blü den Deer Ti n Zalige bear Deere: 

geeft verheugt 

maaker naemen / Die/ in Haar’ laagen Amen Sen 
D ee 
en ï a 

ftaat/ Zijn dienſtmaagt niet verſmaadt / gi ben, nebe 
— * 

7 eeft noe⸗ 

Jaar ban zón munit Daet roemén.  — fen: Han 
— ſiet ban nu 
—, gaen fullen mijt 

—— — — ligh {pact 2 Want ziet / m*— reren Daên/ Zal elf J 

ö— — — —— — — —— — — — —— 

groote dingen 
Geeft aen PIL 

d=gedaen hit die 
machtig ís / 
ende henligg 
CisJfijn JAnem. 

— — — 

3 Hoe heilig is zij sijn naam u naam! Laat tolk bij een pe 

ee E hent ig ban 

voſtt te faam’ Barmbartiadeid tgbheid berlwach-  riace be: 
de gene die hem 
vreeſen 

ten: u Dj de zaligheid / Dao? Die an 

heeeft/ bereidt DE/ Daar alde uageflachten, E 

; í rk: Bi deed ve st Du peert 4 Dek Heeren arm ik fte En! n F En Deet 

—— Eed —— 
û 

frachtía werkt ; Die hoon zijn ban neboeten/ , ami: bi eere 
a berftronc de 

— hoogmoedige 

Tl Dij verſtradid / berfuard / Wet tales E E: LA gedache E ee: arer 
— — — 
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— en (ne 
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52 Bt Geeft i 
machtige van Die tout zjn ap hun mart / Deeft Dii hers 
de thꝛöronen ed 
afgetrocken Sd ef ntt — = 
ende nedzige rn 

heeft hy here 
hoogt. 

gemoed/ Waarin rin zĳn — wil woonen. 
——— — 

5 —D 6 Bj Beeft/ na ua lang geo ult / Pet naer 
in En F — —— — 

bult: ende En er te dn 
rijcke heeft hy 
ledigh wech⸗ 
gefonden. 

nn —— 
— — 

EE Ens —— — Te —— —— 
EERS, see 

Dj zag geen rijken aan; Maar Hreft 3’ / in 

u beeft ar bit sE atas 
etat ſjnen 
knecht opge⸗ 
red op dat 

* 

— — vm 
— —⸗ 

7 Zing sijn goedheid lom ten top: Dm nam zóu J 
et ed En 
ent 
— — up/ Daar th t wt Heil / zjn’ t /zijn fnecht beſchoo 

C 2* 

beeft in onſe — 
vaderen / [na- —— ren / Brik Di/ jans ten traoft / Nan Utzamn 
Ah2aham / en⸗ — — ERE 
de fijnen Zas HET 

mrien 
ar —— — — 

ware der 

— — — 
nes. 

nen — 

pe . — 
—— — 

TS 

68 Gelooft 1 of 5ĳ den 1 Gat ú ban Asraëi / Wen 
[zy] de Dees re 
tc/ de Godt 

El beeft Bee Deer / bie aan zijn zón erfbolk dacht /_ / €n/ & 
tocht / ende —— 8 —— — 

beloning PW 5 
— gebparie Ken zĳn Tefberijk 6 efel/ D Verlosfina Heeft 

6oEnbebeeft te te ween) gezant 5 
eenen hoorn 
der faligbege ee 
ons opgerecht / + PRENT 

Gen’ buon des belen 
—3 

ed Bd 

PA 
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ee DC 

ö— — — — — —— — — — — 

Dat tuil Dj ont nu u fehenten. inde — 
—— 

Gelijk NEE traum / ban ’& aarbrijltg ache „ze Geliick 

Ee er — — non 

endſtond/ — der — eten tij: zen mand * beper „Eer 
tan Den Gez 

Zich Hiertoe aan u de haberen — — 
rijn) 

2 Got Had Ì Buiu/ tat bunn’ trooft/ memeld / F (Nami 
mn hes ofz 

en, 
_ Maer zijn nen genaë ant redden zon Dan onzer de Han be 

— hant aller 
— gene die 

du lijkt zjn ane Pd: 
—— — 

berfuzikbee trouw: Nu taont tr Dj zĳn ED 3, Cv bat Du 
armhertig⸗ 

Zi dede aen 
== one baderen / 

_ ende gedache 
tigh ware fijnd 

== hegligen gere 

| sene 4 

% heilberband/ aan bien weftaafben cen/ 7 ae 
en — ſen Pader gez 

Dien Bj tueieer aan Ab2ꝛam Heen / an moeren Geeft) 
om ong t 

zjn verband / Dat Gan. Meen u Suankien meet. 
| aren — — — 
Bei —— — 
— 

— —— F — — 

ö——— ——— —ñ⸗ — — ⸗ ñs ⸗ñe ñ e — 

3 Dj 2 fpeld’ oné/ dat tui t'atier tijd / APan- OS 
—— — id — — — — an 

neer Die r bie blijde Heilhan — vers) 7 Den bee 
— nen ſouden 
—— —— == — ſonder veeeſe / 

dienfthaar j r jul Bei: bevrijd / Dem dienen zou— 
— 

——— — 
— en 

ee == 75 An hee 

ten zoͤnder zee” /Naar ’t hetlig re cht/ robe — 
—— ee — hem / als 

— — — ——— — — e de dagen 

Kk 5 {uaare deugd. Ò bierbaar Hind! a —J one levens, 
an 

2hn gefprohen 

ee Ababa ate 
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omm \ — — —— — 
— hammen —— — Me Ee 
——— EE EEE DRE EE en ensen 

sioomege bam beeugdt Geſchenſtt ban 't Wlhermonen lk 
een zopbect — ——— — ——— * 

des Aller⸗ 
hoooſten ge⸗ 
nacmt wor⸗ 
ben: Mant at 
fuit voor Het 
aengeſicht 
des Heeren 
voor henen ——— 

—— — an EEE — — 

—— — baant zw weg door 2 even en daa2 eer. 
berenden / : ES — 
DE 

oere ven 4 Duk wordt des Beeren voſkt — 

— — —— t licht/ bat dat in antikaakten — [Cat 
harer ſonden: — — — ——— —— 

Nenn tan de de zatinhein/ An {u hunne fc fchuide 
EENS ERE EET ir en 7 

E65 8 — — — ——— —⸗ 
— 

vergiffenik 3 Die naait in fchaaner alang 
— — — — * — 

—— — 

78 Bao? de 
inmerlicke bee “peercheen/ % Dan nu/ d doo? 6: Gad | barmbars, 

badhutecrige er ——— — — 

bent oufes tigheên / Die / met ons lat Getwoagen 7 
Godt / met … . 
welſcke ons bee — 
ſacht heeft de 

— — — — 
meen re ans 

Opgangd uut Om ons ban 3, zand” er en ongeval t'outflaan / 
det Hoogte : 3 — SE — — — 

TERS EN TET 

“Een flac m Lakal op L doet gaan / De 
——— GS 

—— — ZS ——— =S —— — — — 

zon an bek D heiſs doet a aa De ſimmen ſtaau. 
— — 3. — — ⸗⸗ rd S 

oOomte 5 Paar elt/ díe bie in in Det t Buiter | diuaalt /_ 
nzeichijnen —— 
den genen Die JE ee in Sense Derftrekt deez zon een Helder Hecht / 
ende fchadutue 
des doots: 

om ore bees Dat hem in fchaÂutu Hef bondt — 1 
op den wegh 7 
des vredes. 

——— — — 
— 
—— — — 

Ned 

er OW 1 ‘t be 2ebrpad zĳn voeten — 

⸗ hf 
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— —— 

Deere j 
uwen bienfte 
knecht gaen t wao hem tegesegd / /_ Chani be Chané benen in vzenef nae 

7 = ubo wooꝛt. 

| EN ee en een — — mm 

4 oa laat Bij / Beer / uiu’t knecht t/ Paar, d Pu fact 

gaan in beede 5 Put bij uw zalinbelk / Zou lang JD, 

Ts RT — — ——— — —5 — ulve 

“ban? hem verbeid / id / Gezien. Beeft/ ou zin bebe. ie gbent ge: 
—— — 
Ed 

ST — Die on 
—— ———— 

Loo? het acte | EE Een licht / 300 groot / 300 ſcho 300 fcbaan / A Gedaald geflhte van 

an ‘hemel tra — Straalt valk bi tij allt in in SE Een licht 
erlichtin⸗ 

— ——— EEEN — nen H it a an 

heidendom berlicht / En Aárel zal verhoogen. 

HETGEBED pes HEEREN. 

Matth. . VI: Ge Matth. Vl: 9. 

@nfe Daz älerboogfte Preti! Die neten, 
SE = hemelen (zijt, 

bet tik ber t Beerlifthein / De he Beemien 
— —— meenen: 

—— 
— — — — — — — — — — — — — 

hebtt at uwen traan / Wij roepen 1 a / 
—— — ed — & 

— —⸗ — — — — — — 

in u — Zaan/ Die benz ons heeft genaen 
ua 
— 8 * —— — e= 

nn 

gedaan / AE anzen Vader needzin aa aan. 
| — — 

* oe 

9 ! Ubo Geheiligd wordun had naam; teef zi, 
z ———— 
md 

Dat elf / (maar hj an — iech” / —— 
tz 
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— —— — Gan ee EZ * — — — — 

mn —— — —— — DJ — — — ERE ee ne ie 

" Vadernaam Erfiennen maan’ 5 Uu deugden 
marne 

—— — 

—— — 

—deme hemeſhaag⸗ Dat elft / alt Hint / aan 
SS en 

_ U gelijk’ / elijk’ / En in zijn been uw beeldnië ú jk, R 
— 

nen —— — —— —— 

En en | 
Ulu re 1 ! — RA 3 U u loninarĳl faam” tach/ a 7 Beer! A 

kome. —— ee — — — — 
— — — — — —— 

“terp Sen traan Dek fatang 1 neêr ; Legeer ons] 
A —— 
ED KS — am 

el SEE —— — —— — 
— ie te — — — 

— um”, Geeſt en woord; il lof wore eené 8 
—* 
men 

— — —— —— == 
EE — — — — 

alom gehsorde Er / En d' garde met uiu vꝛeezꝰ 
EEE 

“herbulo/ Cot bat Gut rijk bofmaften zuit. 
ie ane 

mtd ee! — Se res. | —— 
—— — — — 

Uw Wil geſchied'/ uw wil alleen / Als 
— EE oe, —— — — — — 8* — — 

n den De B Ee en 
Ben aen in den Bemei/ bi Dier Geueên 5 Uw tuil if 
aerden. 5 — — — 

———— wijs en en goed; Ds t AE maj majefteit à af 
NEE TK", LER B 

— — — —* ee 
— — ORE — ETS 2 

(at t Gij boe boet; Oat ieder ti baarin 
Gas SEE. TU, — emt er 
*4 EE PE VE Ae — —— 
An, p ee F AE —— — 

_beruf’/ En uw bevelen à dae met tuit. 
PE PE OE — 

—— — — — — — 
mm) ie — — — — — 

en Geef Geven ont ons Haanljkifch hzaoù ; 
geeft — ES En — 

— ññ — 

heden. 

—— mmm EE: — — — — — am — 

— t elk: op aard | zit aat d beboet’; @ s Dat ont ban ae — 
Nr emee ee 

== nnn —— 
id 

nehzelft MT TE 

an wijſt'; Die maakt alleen ons blij en al | 
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6 Vergeef ou an aunze fchuiben Ä Deer ; S PE DEE. — 
onſe ſchulden / 
gelijck oock 
pe vergeven 
onſen ſchul⸗ 

—— — Sdenaren. 

ſtleeft ans altijd aan; Wie onzer zou voor 
| Grt 
WM beftaan / Had Jeſus niet boo? ang geleên 2 

— — — — 

Wij fchelben wüt, tie o ang migdten. 

| 7 Leid ons im geen een herzoeking gait, Der 13 Ende en 
lendt ong niet 
in verſoeckin⸗ 

berg hao? and uiu aanzicht nooit; Gij leet °° 

het/ onze kracht is klein ns De dziften — 

— — — — — — 

dien ftaat / O Pater ! zoo gij ang berfaat: 

5 Perlak ank uit Dek — mant 5 hant ; Befcherm ji — Macer ver⸗ 

En —= den booſen. — — 

en ſterſt aug boog u racht; 0 $ ij 3 zijn ún tach, 

— zijn kerkt e is araui graat; t; Dug zijn u’ elk 
ES — — 

sn — RE RR 

ma 
— — ESS 

we — vbij Ail ſterſeg 
Eel 6 ee 

EEE ERE 
— — 

Want uu ik — u Deer! Hm, He. 
—— —— 
——— — 
Eem — J — 

ant ubnꝰ fg 
pe Loninck= 

ii de ge fracht/ 4 — — ald’eer. U Hie ong ie onz hel be —A 
bent in der — Sem 

pen itt er en kunt/ Die/ in uin’ Zaon/ ber: 
hoo⸗ 



Simen. — 10/ Aa/ Ha/ Amen! trouwe Pader) jat Wij 

maaften | taat ay ulu genas genaë, è. Ong 1 hart / En 

Teer TEN Ì MERE. \ BRIE EE EEE EE 
* 

* t vaadzen niet; Det zent/ Daar Gꝰ o 
bd TI renee men eenen 
kel NE nc EN Emm me en 
——— — —— “* EED) Ger ee 

bidden tet / Geldovig Amen np ’t — 

De XII. DE EERSTE, BERIJMING VAN DE 
Artikelen des Geloofs. _ XII. ARTIKELEN pres GELOOFS. 

| — — — 
eloof ín Gob/ ben Vader grant | 

—— >. — — 

on r magt ant/ Die LES — zee geet 

—— t En im mn Gnië Zoon Zaan / sin zin” 
En mn 

1 Ack geloobe k 
ín Godt den 
Vader / den 
Almachtigen / 
Schepper deg 
eme & cube 
ber aerden. 
2 Ende ín 

Jeſum Chꝛi⸗ 
ſtum / ſijnen 
eenighgcboor⸗ 
uen Sone / 
anfen Heere. 

SE — 
eengen / anzen Deer / An / An Jeſus/ bien iſt 

— — 
=. 
EER NT 

2 x 
—— — KE 

— —— 

3 Bie ont⸗ 

— — 

alg ù ben Ehriëtuê cer; Die uit een maagd / 
sen Henligen Sn NEZ 

the va Del: antvangenië Pan Heeren Beeft/ 
maget Maria. PSS Ve. anne c 

— — —⸗— 
— 5 — ne 

; Die voor ons eed 
— 

ban? ond ui achaoren is 
en ——— 
— — —⸗ — 

in — — Beſpot geſtruiſt 

— 
— Jin in tara u gelen / Eer hj helle daatd’ / 

amen en ee 
mene | 

ee — — — — — — — 

en ou DEI derden ban / 3 

4 Die geleden 
heeft onder 

ontio Dilds 
to/ ig gef eunft/ — 
gefto2ben ende 
begraven / nee 
dergedaelt ter 
Belien. 

—— — 

s CTen derden 
doe burderom Zijn valk tot heil 

ij 
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EE 
EE 

* — — —— — % — 

en haar in *t Beerlijk Ícven Cer — —6 
—terhant Godts 

— —— — des almachti⸗ 

hand zijne Vaders zit berheben; U Vanwaar gen Vaders. 
7 Pan daer hy 

—— 

— — ——— —— — —— — 
he de 

f weêr zal fomen/ op zĳn’ traan/ Cen en ioemde ende 
si oode. 
ee ES En — —— — — — tod 

oordeel ban de fecbenden en Hoân. 
BTT BENT ZENE 5 VE VET SE 
BEE TE KS GEE. TR EN va, ——— — — 
— — — —— 

2% Geloof ook im den in den Beilgen Beeft/ bien Side soa, 
S= —— Es Den been 

geren / 1/ Die onze auzen meeft wit traoften/ fei- 

fell ee 
EEK hd 

LL! 

— ied 

Nt | 

ief Hi WREDE) TEGE ETT 
—— 

den teeven. Geloof É Één Vrerk / een n alge⸗ o Ach geloos 
: ve een hentige 

EON 

Bk 

BSE — SE algemepne 

meen genootfchay / Geeilign/ en bergaërd zo Eames be 
— —— ——————r — gemennfclhjag IN Ne S or her Henligen. 

|  tooz Hemelſs hoad-fchan: Dat Christus voſſt 
eg Ì 

in heilgemeenſchap leeft: ft: Dat Go Gad/ ur / ant EK zo Hergenin⸗ 
——— — — 
bloed zijnd Zoon / mijn ju fchuib 5 gergeeft : 

* 

Sp B 

E — — rf rr Webers 
— Dat ook it ooft mijn Siete ie uit — zeef — / IN 

—— — — ceutuigd les 

ven, 

je ee il 

— ſal om 

B ber fanden. 

« ® 
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DE TWEEDE BERIJMING VAN DE 

XII. ARTIKELEN pres GELOOFS: 

eG 

Gefchapen Geeft / en haudt in — — dat 
— —— 

Dij/ am zijns Zaans tuil / 3e / 3ai aijn D Pader zijn / 
EEE 
mn — genièesen / Aj Schenken al Het ebde 

“Roeh/ Én * Fluaab/ hat mij op aat —— 

AF elaaf in Gaù/ ben Vader £ bie * Ù — 

— doen ten besten Reeren: Zu almaat zal 
EE eene EEE — | 

si ĳ ſteeds behoên/ Dat Wou Bij/ alt mjn jn Bande 
—— 

od/ god zweeren; Dat uil Hij / als — ——— Doen. 
DEEL Meen —— 
| he 

AET — fu — / ET u Deer / — Par 

_Onthangen ban den — van God/ — Zoan/ 

— / — — in Pitatug tijd / — 

_€n ſtruisdaad / D/ Geeft bn Laag ons — Begraaven 

| TR / na anaitin ftrijden /- En dus En Belle ne neêrgthaalb. — 
— En 

3 Di ſtand wrd op/ oné tot aeveehelahein / Caenî 
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EERE ESE S —— 
et Eer 

“berùe licht ver rees u; uitde kimmen/ Om / nu befileed met, 

PL 

— — — 
_majefteit / Een derden hemel ap te illmmen 3 Daar 

Een EEZ 

bĳ / in haagft verheven (tand / Cen traan — aan — 
EE en: tene 5 — 

| rechtehant / Dantwaar wij Dem ten vordeel — 

——— 
— — ESTE 

dS —— — 
pmm — — 

ten/ aPet s Danner ETE 
nl 

alie he e geffachten /’ t2 zh j of feebend/ na/ richten zal. 
en 4 : — — —— — 

PEN Geloof aaf in Hen Deilgen Geeft, ù die één — 
—— — EEN, en 

Iet Zaan en Vader ik in Wezen: 
—— 
DD 

Werk / die algemeen iin Die — / ban — 

— 

— — 

— — — 

’k — Één 
— —— 

——— — 
— 

EEE 

uitgelezen / / En en Beilin is; baar Klein en groot 
— — Tete etn 

J — — 
— en Ee Del 

mep een — —— — 
mn nn, 

Van st t zelfde ee is deelgenoot 5 
CEE ren. F 

— — 

— — — — — — 

Dat God mijn 
GS * 

_zonden tuit vergeevem; En dat mijn bleefch/ jr 
—— en 
— — — — — — — — 

weêr opgetvekt/ Dan eeuwig, met mijn ziel Tak 

— ñ—zs— 
IE 

EAN — — 
DEEGEN 

— —F—— — — — 

zal teeven / Vaolzalin/ Heerlijk / — 

BEDEZANG voor pe PREDIKATIE. 

—— 

ns — EE / bj Sh ûn Chziëtus / wilt 

SE ES — — 
betdoonen / Wanneer men / ht Ee naam her 
Mii, gaêrù 
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gaêrù/ Uu woord berklaart : — Zie né nu faam 
Nma. 

baartoe bereid: u Geeit koom’ bij ond fvaanen ; 

@ntjluit des dienaars ed en mond; Wit hem en 

— leer gegrond / € Ong 1 leben Daar naar richten. 

MORGENZANG,. Stem Pflm Ioo. s 
— —— 
— —— — 

A — banken N / barmhartig Sat / — 
— — —— — en 

—— — — 

“o e Derleen — na EE Oy niëut gezonde 
en — 

heid/ — en luſt; Daar 't lichaam/ — Ber 
ras 

CEE J — 
LEERT — BEES ——— — — — * 

— — / Zich weder tot ben arbeid ſch— 
arr — NE 
nn 

wenen 
— — — — —— — — — 
— ene 

3 Dat wij — ampt en pligt/ oa Heer! Getroui à 
E ven en ee eeen 
ns en 2 En 

—— nv, 

ce tat uw EEL; — uwe gunt of or werk 

gaoefpoebig gaa; En fchelù ond alle — 
wijt / 



Ruĳjt/ O Deer! Die Lol ontferming zit. 
eN ed — — — — — — — ———— 

— — — —— — — —— A 

Dar ed D 

5 Verlicht ons hart / dat  buijter EE 5 Di Land / 

— —— GES 

naar uw getuigenis 7 Daen n biieben älle — 
zi 

— ee — 
= 

paêun/ En ĳhzin in ui N wenen gaan. · 
En — en, 
SE, SE 

— uwen zegen bj uw waorde 205 Det tĳk Dek 
TN —* 

O 
— —— 

mrs 
DS) 

id 

ee 

3— 
— — — — ———— —— 
— ma nk ee — — — — 
de 

7 Craaft aflen/ bie/ in nood en fmart / rt / Cat U 
a mT 

AN —— 
is, EL 

—— —— 

verheffen t angoſtig hart; MWaaſt ont in, 
Ee — — — RE KL 

ICE LER En 

fpoeden {til : — Daag ans,” a Gad! am mn Sefus | tuil” 

BEDEZANG com tE TEE TEN. 

Pader ! die al tieven voedt/ Lira — ONZE F 

naeù / — üwe pie hand berfireendn. 5 —— — 
— — —— — —— 

—— — ———— —— 
EE 

— —— 

—— — 
— — — 

— 

en als 't — Doe uu ang — EET 
ne: = Team 

re 

betrachten; Sterk onze ziele > Douz bz ui iuad2d. 

DANKZANG NA HET EETEN. 

— mn 
OS —— — 

| 2 — J — — harte’ Doo nood” 
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530 DANKZANG Na ger EETEN. 
— —— 

dzuft en TT overblacùs Daar menin meufch : zer 8 
DE 

brood ber fmarte / Det Bij ans mild en wel ge— — — 

— 
—— URE ad — EE —— — EE 

_ bord: — } meef/ i dat Ë onze ze DEN niet — dit 
Nm 

MT — 

— 

dekt TT uw — Di aná —— — DL — 
5 — Od —— EE Wen va ze — — Te — — gaft naan/ U ſchynt neen za zan/ af licht neen maan. 

En belenen / bezen ue nacht 5 Behoedt aus tez 
DEET EE — — VI, wat. an En — — — == 

men vamp en Ïeeù/ En à Blijf tot onze huig gereed. 
Te — * — EEE 

3 Verklwik ons daar een 3acte tuft / Om m nacù 
——— 

— — —— — —— 
— — 

Pt 
30 

—— — 
EE 

naam tat eer ebi”. 



EE 
| 5 Berderm 5 ans / im in Den kannen tijd Dan ziele 

“berzoekinn en ian ftrijn; La Laat naait it ben haa: 

maalt — uw keet — ® Beeft/ zend — 

trooſt on? neer Daieëenig God, U zj al Heer. 

BRT ERE D EE. 

S Zo VER- 



EE a 

VERKLAARING, 
gevoegd achter het 

AUTHENTIQUE AFSCHRIFT per PSALMEN. 

Wi oudergefchrevene Predikanten, door de Heeren Staaten der refpective Pro- 
vincien en van het landfchap Drenthe gecommitteerd, en volgens Refolurie van 

hunne Hoog Mog. de Heeren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden verga- 
derd zijnde tot de verbetering der Nederduitfche Rijmpfalmen, verklaaren het voor 
renftaande Boek der Pfulmen, nevens de gezangen, bij de hervormde kerk van 
Nederland in gebruik, overeenkomftig onze gedaane keuze ‚ gemaakte veranderin- 
gen, aangenoomene fpel- en fchrijfregels geboekt te zijn, en dus voor het eenige 
echte affchrift van dezelven te houden; dat ook de kier voor ftaande verbeteringen 
en nadere bepaalingen volgens ons befluit hier bij gevoegd zijn; alsmede dat wij 
met alle nagnwkeurigheid hebben toegezien, dat in deze nieuwe berijmingniets mogte 
voorkomen ecnigzius flrijdig met de aangenoomene leer der Nederlandfche hervorm- 
de kerke, zoo als die naar Gods Woord , in den Heidelbergfchen Catechismus, de 
belijdenisfe des geloofs, en de canones van het Synode nationaal, te Dordrecht ín 
de jaaren 1618 en 1619 gehouden, vervat is; gelijk wij ook in gemoede verklaa- 
ren, dar in deze berijming niets gevonden wordt in het zllerminfte afvrijkende van 
de bovengemelde Formulieren van eenigheid: * welk alles wij getuigen met onder- 
teekening onzer handen, 

Cis gereekernd) 

Uit GELDERLAND. A. v. D. Bere, Predikant te Barrevelt. 
Uit ZUIDHOLLAND, JoANNes van Spaan, Predikant in ’%s Gravenhage. 
Uit NOORDHOLLAND, Rureer Scuurre, Predikant te Amfterdam. 
Uit ZEELAND, JosvA van PEREN, Predikant te Veere. 
Uit UTRECHT, Jacoeus HinLÓPEn, Predikant te Utrecht. E 
Uit FRIESLAND, Georerus Lemxe, Predikant te Harlingen. 
Uit OVERIJSSEL, Dirk Semeins vAN BiNNEVEST; Predikant te Deventer. 
Uit STAD en LANDE, Turoporos Lussenrs, Predikant te Groningen. 
Uit DRENTHE, Henricus JOHANNES Former, Predikant te Dwingelo, 

Claager ſtaat) 

De boventtaande onderteekening is gefchied den roden Julij 1773. 

mij prefent, 
— 

PIETERLEONMARD vaN DE KASTEELE, 
Amanuenfis van de Edele Nog. Meeren Commis- 
Jarisfen tot de verbetering de Rümpfalmen. 

kei ⸗ 

Neta. De verbetingen eu nadere bepaalingen van welke in de bovenftaande 
verklaaring gemeld wordt, en die achter het authentique -affchrift der 
Palmen te vinden zijn, betreffen eenige laatcre veranderingen, en ſom⸗ 
mige bijzonderheden omtrent de fpelling, die men in dezen afdruk in acht 
genoomen heeft, _ 

í _AAN- 



AANWIJZING 
BEREN Es BUNT GE 

PPS AT ME Ny 
Die bij bijzondere gelegenheden, en bij het 

verklaaren van de Christelijke leere 
konnen gezongen worden. 

VOOR LAND EN KERK. 
RT Ar Aa hef — —— 

en (en a 

| dn auchthare tijben Pi. 65. 67. 
__— tijden han frhaarshein * — 33, 107, 145. 146. 

— tĳben han onweder — 29, 
— de Lente — 104. 

— ben Somer — 65. 
— den Ooaft — 65. 67, 
| — Den Winter — 147 
— ge Der ſterſte — 46. 79. 80. 

— Paed E — 85. 147. 

— Oorlog — 3e 27. 83. 
— velt en befmettelijke zieſtte — QI, 121. 
__— tĳden ban vervoſging — IO, 12, 13 14. 44. O4. 
| 123. 

verlosſing Der kerke — 124, 126. 
| — tüden kan overwminning — 46. 74. 108. 124. 

VOOR BIJZONDERE PERSOONEN. 

gn — 

Boetpſalmen Pi. 6. 25. 32. 38, 51. 130. 
5 143 

Pan ’t gelaafd vertrouwen — 56. 57.62, 121. 125. 138. 
An tijden ban twüfelmoedigheid — 77, 88. 
— beſtrüding ober der gobſoozen 

boorſpoed — 37. 49. 73. 92. 94. 
— gebzekt han toegang tat Hen 

epenbaaren Godsdienſt — 42, 63. 84, 
— Berdzukking tan bijanden. — 4e 7e 17, 26. 31. 64. 
—— men met laster Besmaach …— 

7. T20, 

Geheben am Heltigbeih Des levens — 05. 86, 119. 143: 
In ſtrankhede — 6. 38. 39. 41. 
—— aso» geneezing — 30. 

— Op 
N 



534 Aanwijzing van eenige Pfalmen. 
Op Het Huiwelijk Pí. 127. 128. 
An ouderdom — 71, 92 He Pauze. 

BĲ PLEGTIGE GELEGENHEDEN. 

Ou he Kerftbagen Pſ. 89 ’t begin. 98. 132 He 
Pauze. De Cafzangen. 

— hen eerften Dang ban het jaar — 39. 90. 144: 
— ’g Wetlands lijden — 16: 22, 40 41. 55 De 

s Pauze. 69. rog ’t begin. 
— he paaſchdagen — 16, 22/ 3 Pauze. 40 He 

Pauze. 6o9/ 3 Pauze. & 

— hen hemelbaartsdag — 8, 47. 68 / 2 Pauze. 110. 
— be ginkiterbagen — 45 De Pauze. 68/ 2 

| Pauze. za De Pauze. 
& 87, 133 

Paa? be beliüdenis Peediktatien — 19. 86 de Pauze. rig. He 
ra Artikelen bes geloofs. 

Bj be vooebereiding tat het Heilig — 15. 24. 25e 26, 27. 32e 
Abontmaal. 139 De Pauze. 

Op het Heilig Avontmaal — 23 42 43e 63. 65. 84e 
L 139 

— he baukzenging na het Beilin — 66 be Pauze. 103. 106 
Avontmaal. 't begin. 116. 118. 

— bededagen — 60. 79. 80. 85. 144. 
— danſtdagen — 66. 81. 107. 136. 147. 
Bj het aanwaarden ban ampten — 75. 101. 
— he bebvestiging af intrede han 

Opzienders 115 de Pauze. 122. 132 
de Pauze. 133. 134. 
138. 

BĲ HET VERKLAAREN VAN DEN 
HEIDELBERGSCHEN CATECHISMUS. 

Zondag. 

r Van ben eenigen traaft Pi. 73/ 2 Pauze. 
2 — He Hennig Der ellende uit 

be wet — 19 be Pauze. 
3 — het oo2fp2ang ber eliente — zr aan ’t begin. 
a — De ftraf der zonde — 5 ’t begin. zr. 
5 — De voldoening — 49 't begin. 
6 — ben Middelaar — 25 36. 130, ä 
7 — het geloove — o/ Be Pauze. 
8 — Gaùü — 139 tlegin. 145 ’t begin. 

33 't begin. be H. Deieöenheid. 
Zon- 
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| Zondag. 

9 Ban de Schepping 

ro — de Voozzienigheid 
rr — Den naam Jeſu 
12 — Den naam Cheꝛistus 

— Hen naam Ch2istenen 

13 — Gobgeentggebaaren Zaan/ 
onzen Heere 

14 — 3B heilands ontvbangenis / 
| en geboorte 
15 — ’é Deilands lijden 
PEG ’á Heilands hoo / begraa⸗ 

} ving / en nederdaaling 
| ter helle 
17 ’g Deilands opſtanding 
18 ’5 Heilands hemelbaart 
19 — 3s Heilands zitting aan 

ods rechtehand 
— ’g Wetlands wederſtomſt 

ten aa2drel 
oo — Hen WD. Gerft 
or — He Werk 

— Aegemeenfchan Her heiligen 
| — De vergeebing Her zanden 
22 — He opstanding Des vleeſch 

— Wet eeuwig leken 

03 — de rechtvaardiging 
24 de ongendegzaamheid oan⸗ 
| zer goede Werken too? God 
25 — De facramenten 
06 — Den WB. doop 
27 — den ſtinderdoop 
„28 — Het H. abontmaal 
og — be wederlegging ber trans⸗ 
—— ſubſtantiatie 
30 — de paapſche mig 
| — de vereiſchtens her avond⸗ 
| maalgangers 

gi — he fleutelen Des hemelrüſts 
32 he noodzaaſktelijſtheid Der 
Iz: goede Merken 
33 — He hekeering 

5 4 

Pf. 115 be Pauze. 136 't 
begin. 146. 

33e 104. 147» 
De Lofzang Lan Maria. 
Pf. 2 ’t begin. 89. 
— 45 he Pauze. 72 He 

Pauze. 

— of/he Pauze. 45 He Pauz 
ze, 72 De Pauze. 

De Lofzang ban Maria. 
ſ. 22 

22 

— 16, 118/ 3 Pauze. 
— 47. 68/ 3 Pauze. 

— IIO 

96 He Pauze. 
ri9/ 3 Pauze. 143. 
49. 

133. 
32 
49 De Pauze. 
73/ 2 Pauze. 84 De 
Pauze. 

32, 103: 130. 

Delal 15 MERE 

| 

19 he Pauze, 143. 
III, 
51. 
zi/ oe Pauze. ó7 
03, 

119/4 Pauze. 
115. 

— 

[al 

25 he Pauze. 26 De 
Pauze. 

— 15 24 65 

rig ’t begin. 
119/ gen 22 Pauze. 

Zore 
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Zondag. 

Ed Pan Gods met x Pr. Is 

— het eerfte gebod 8r/ 1 Pauze. 
35 — Het tweede gebod RS 
36 — Het derde gebod — 145 De Pauze. 
37 — Hen eeù — 24 
38 — Het vierde gebod — 63 84, 92. k 
39 — Det büfde gebod — 34) % ause. 78 ’t bez 

40 — het zede geboo — 5e 
ar — Het zevende gebod — 5o0 de Pauze. 51 He Pau 

ze. 119/5 Pauze. 
42 — het achtſte geboû — 62 De Pauze, 
43 — Het negende gebod — 120, 
44 — Het tiende gebod — 131. 

— De noodzaakelüiſtheid ber 
wetpzrediſting — 19 de Pauze. 

45 — de noodzaatteliüſtheid en 
vereiſthtens des gebeds. — 65. 145 De Pauze. 

46 — De aanfpzaalt beg gebebs — ro3 He Pauze. 
47 — He eerfte bebe — 89 ’t begin. 
48 — Be tweede bebe — za ’t begin. 
49 — De Derde bede — Elie 
50 — be terde bede — 145 be Pauze. 
51 — de vüſde bebe — STe 
2 — de zesde bede — ar 't begin, 

— Het Bejluit oes gebeds — 5 ’t begin, 

LIJS® 



Ee CIT 

— VAVN 

A 

ſalm P 
| Auardſche Magten / looft den HEER; 2 
Ui ziet! hoe goed / boe lieflijk iS’ 133 
Al d' aard / en alles wat zij geeft/ 24 

B. 

% Behaagꝰ U / DEEL / naar mijn ached/17 
% Behaagꝰ U / mij gehoor te geeben; 64 
Behoud / o VEEG! wil ons te hulpe 12 
A Betrouwop Ul; hoor mijn gebeden: 71 
Bewaar mij tach/ o albermogend God! 16 

* 

Ik 

Daal haastig tee verlosſing neer / 
D'algoede God zij ons genadig / 

70 
67 

Vat op uw Rlagt de hemel fcheure! eo 
De God des heils mil mij ten herder 23 
De BEER if groot ; elk zing zijn lof 48 
De BEEK zal opftaan tot den ſtrijd; 63 
De WEER eegeert: de hoogſte 93 
De lofzang Klint uit Sions zaalen 65 
Dee goden God berheft zijn ſtem met zo 
De trotfche dwaas zegt in zijn boos 
De tratfche dluaas zegt in zijn book 53 
Dug beeft de VEEN tot mijnen Weer 110 

G. 

Gedenk aan Dabid / aan zijn leed; 132 
Geduchte God / hoo? mijn gebeden; 43 
Geef / Veer / den Woning uive rechten / 72 
Genaê/ a Gob! Gefcheem mij doo? uu 56 
Gena /o God! genaë / hoor mijn gebed; sr 
Genaê/ o God / genaë/ hoa? mijn gebeẽn: 57 
Getrouwe God/ Be Heidnen zijn 79 

A L 

Dat Hsrcaël nu zegge) blij van geeſt: 124 

| J1 ep} 

S T 

EB 

ATM EN. 
maarsdenrane. van t A. B. C. 

Pſalm 
Gezegend zij be VEEL) die tallen 144 
Gij hebt uw land/ a PEER! die 85 
Bijl EEAGE.N Kuechten/ fooft 113 
Bij / bolken/ hoast; waar gin de 49 
Bij zijt/ o Weer! ban dallecbzoegite 90 
God/ be EER / vegeert ! 99 
God heh ik lief; ant die getrouwe 116 
God heerfcht alg Opperheer : 97 
God fs Gekend bij Audaas ftam / 76 
God fs een toeblugt Loor de zijnen5 46 
God is mijn licht / mijn Heit/ uien 27 
Groot en ceulaig Opperwezen / 38 

H. 

BR Del lang den PEER in mijnen druk 40 
BEER / onze Heer / grootmagtig 8 

19 
’R Bef mijn ziel / o God der goden ! 25 
Det ruime hemeſrond 
Det trotſch gedrag def boozen Hoet 36 
Hoe ſang / o HEER / mijn toeverlaat! 13 
Hoe lleflijk / hoe bol heilgenot / 84 
Poe vreeslijß groeit / o God! 3 

Poor / o VEER! verhooꝛ mijn 102 
Hij / die op Gods beſcherming wacht or 
%WPijgend hert / de jagt ontkomen / 42 
Bij zal nach wanklen / nach Geztuijken/ 125 

If 

Ta fuaarlijk ! God is Isrel gocd / 
AR Gen verblijd / wanneer men mij 
AR hef tat Ul/ die im den Hemel zit / 
AR Toof den HEER / mijn God; 
Ak roep tot U/ ao eeutwig Wezen! 
SR zal met al mijn haet den WEER, 9 
CR zal met hart en mond/ oa PEER! 30 
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_ Fen Heeft mij fel Genaautud van 

Pfalm 
ER zef: nu Zal m̃ letten op mijn paên/ 39 
An d'achthze godsvergaderingen 82 
ZAuich / aarde 5 juicht alom ben roe 
Auich / aarde / juich /met Blijde galmen/ 65 
Auicht / o voſſen! fuicht 5 47 

K. 

ltomt / laat ons ſamen Asrels DEER/ 95 

ke 

‘Caat’s$ BEEREN lof ten hemel _ 147 
“Caat icder ’S PEERENR goedheit 118 
Laat ons den cuftdag wijden of 
Wooft den PEER / want Bij is goed: 136 
Looft God / looft zijn? naam alom; 150 
Looft God; zingt eeuwig 148 
‘Looft God / den trouwen 106 
Vooft / HBalelujah / looft den BEER! I11 
“Coof/ loof den VEEL gj 117 
Vooft / looft den BEER geftadig;s 107 
“Loef / loof den BEER! mijn zici/ 103 
Vooft / looft ben BEER/ dien / 149 
Looſt / Toofc nu aller Geeren BEER/ 134 
Tooſft / looft / verzeugd den PEER 105 

M. 

129 
Müujn geroep / uit angst en vreezen / 77 
Mijn God! mijn God! waarom 22 
aijn hart / o Bemeimaiefteit ! 108 
WRijn haet verheſft zich nict/ a 131 
Wijn Hart/ vervult met 
Mijn ziel is immers ſtil tot God ; 62 

N. 

Neem / BEER/ mijn Lange Rlagt 5 
Neem / Isrels Berber / neem ter go 

Neem / o mijn tolk! neemt mijne leet 78 

Neig / o PEER! ui gunftig’ ooren/ 86 
Biets is / a Oppermaferteit ! 139 
Piet ons/ o DEER! níet ons/ ul’ 115 
Lu zat mijn ziel / nu zuilen al min 183 

O. 

O Eod! mijn God! Gij aller 145 
© God! Gij zijt mijn toeverlaat ; 63 
O Gad! hee Gebben Wij getreurd / 6o 

Lift van alle Pfalmen. 

45 | Toen Asratlꝰt Egupitſch rinsgebied / z14 

© God mijns Heils / mijn toeverlaat ! 58 
O God! neem mijn gebed tee ooren / 55 
© God! verlos / en ved mij uit den nood/ 69 | 
© God! verlos mij uit den nood / 54 
© God! wi mogten met onzꝰ ooten 44 
© God / zoo aardig mijn gezangen! 109 
® gij vergaderino! gezeten 
ODEER! de Koning is verheuod 
© VEER! doe Bij mij recht; 
© PEER! Gij zijt keibaadig ; 
OS VEER! mijn Gob/ bolzalig 7 
© PEER! verlos mij uit de Banden / 140 
© BEEK! til mijn gebeden hoeren; 143 
Op God afleen betrauw iñ in mijn Ir 
Op U betrouw ik/ BEER der heeren 5 zr 

B. 

Peijs oen BEEL met blijde galmen; 136 
Pezijsc den naam ban uien God / 135 

Ke 

Beb mij / o Gob! uit ’Gijandsbhanden; so 
K rriep tat ven BEEK met luider ſtem; 142 
K Hiep tot den Ooꝛſpronu aller dingen / 120 
k KRocp / HEEũ / in angſt tot z4r 

S Ed 

’% Sla d’ oegen naat ’t gebergte Been / rar 

TE 

CTwiſt met mijn tluisterg/bemelbeers 35 

U. | 

U alleen / U looben lij 3 
Wit diepten ban ellenden / 
U mag men zalig Beeten / 

Vv 

Vergeeſs op bouten toegelegd ; 
Berfehijn nu blinkend / God der 

Wz 

Waak op/ mijn ziel / loof 



nn er 

| 

Waaram/ o Lod! zijn wij in 

ee Lijft van alle Pfalmen. 

Pfalm 

L 74 
WPaaram/ a PEEN! Blijf: Gij tan ro 
Waartoe u Dus beroemd in tkwaade / 52 
Wanneer de WEER/ uit % Lijands 126 
Wat dzift beheerſcht hee woedend 2 
Wees oer °t Heil dee boozen niet 37 
Welzalig hij / die ín dee boozen raad 1 
Welzalig iH/ die zich verſtandig deaagt 41 
Welzalig hij / wiens Zonden zijn 32 
Welzalig zijn d'oprechten van gemoed / 119 
Wie zal kerkecren/ groote God / 15 
Wil mij/ wanneer ik roep / erhooren / 4 
Wil / o God! mijn Gede hooren; 61 
Wij zaten neêe/ wij ween en langs 137 

— 

kK Zal eeuwig Zinzen Lan Gods 89 
n Zabmet mijn ganſche haet uu cer 138 
K Zal Lan de deugd dee milde ror 
Zingt nu Blij te mo: 81 
Zingt vrolijß / heft de ſtem naar boben; 33 
Zingt / zingt ben Tof ban ’t 112 
Zingt / zingt cen nieuw gezang Den 96 
Zingt / zingt cen níeulu gezang den 98 
ZSbaijg niet/ o God! houd U niet doof; 83 
Zu gronbflag/ zijn ontwerfbze 87 

EENIGE GEZANGEN. 

De tien geboden des Meeren. 
De lofzang ban Maria. 
Ve lofzang ban Zacharias, 
De lofzang ban Simeon. 
Det gebed deg Weeren, 

1539 

Eleerbe berjmmg dee Setoofgactikelen. 
Gedezang Loor de peeditiatie. 
Moꝛgenzang. 
Bedezang Loor Het eeten. 
Dankzang na Get ceten. 
Abondzang. 
Eerſte berijming van de twaalf artikelen 

des Geloofs. 

PSALMEN eu GEZANGEN 
die men op eenerlei wize zingt. 

Pialm sen 64. 
Pſalm r4. 53. 
Pfalm 17. 63: 70 
Palm 18. 144. ' 
Palm 24 62. 95. IEI. 
Pſalm 28. 109. 
Pſalm 30. 76. 189 
Pſalm Jr. ZB 

Pfalm 33. 67. 
Pfatm 36, 68. 
Palm 46. 82, 
Pſalm 51. 69 
Pſalm 60. 108. 
Pſalm 65. za. 
Pfalm 66. 98. 118, 
Pfalm 74. 116. 

Pſalm 77. 86. 
Pſalm 78. 90. 

Pſalm 100. 131. 142. 
Stem Moꝛrgenzang. 

Pſalm 117. 127 

Pſalm 140. Stem van de 
tien Seboden. 

PSAL- 



| PS A BrM am 
Uit de Berijminge van den Heere 

JOHANNES EUSEBIUS VOET. 
I. 5e 6, 7 8, 9e IO, 12. I4e 15e 16, 18. 20, AI, 22 25, 

27, 28, 30. 3I, 32, 36. 38.39: -40. Ale 44e 45e 48. 50, STe 
53e 54e 55e 57. 50e 60. 62: 63. 65e 68, 69, 72e 73e 76e 77. 78. 
81. 83. 84. 85. 86, 87, 89. 94e 95. 96. O8. 99. 101. 103: 107, 
109. II III, 112. 114. IIÓ, 117. 118, 119. 124. 129 131. 
I32, 133% 5, 139. 141. 142. I44, EN 147. De 10 Geboden; 
De Gofzang ban Maria; Het Geben/ en He ode Berming 
ban het Geloof. 

4 
ed 

Uit de Berijminge van 't Genootfchap 

LAUS” DEO-SALEUS SRORGIER 

2, 5e IIs 13e 17 IO. 23e Uh 26, 29. 33e 34» 35e 37e 42e 43 
he 46. 47. 49 52. 56. 59. 61. 64. 66, ZO. 71. 74e 79 80, 88,90, 91 

92. 9397. 102. 104. 105. 1060. TOB, 113. 115. 120. 121. 125 127, 
128, 134. 135 . 136, 139. 140. 143. 145. 146. 148. en 149. De 
Lofzang ban Zacharias/ en de Lofzang han Simeon. 

Uit de Berijminge van 

HEN D:R T-Ke GHY: SBN ke 

… 4e 67. 75e 82, roo. I22 123, 126, 130. en 150, De fie Wez 
rijming ban het Geloof; Bedezang hao? de Peediſtatie; Moz⸗ 
genzang; Bedezang boo? Get eeten; Bankzang na Het eeten /. 
en Avondzang. \ 
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